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1.

TERMODINAMIKA

1.1 Termodinamikai rendszer
A termodinamikai rendszer egy zárt felülettel határolt véges mennyiségű anyag. A felület
lehet valóságos, mint pl. egy tartály belső felülete, de lehet képzeletbeli is, mint pl. az a
felület, amely egy áramlásban levő folyadékmennyiséget határol, és amely a képzeletben
a csővezeték mentén együtt halad az áramló közeggel. A rendszert alkotó, a
termodinamikai folyamatban részt vevő anyagot közegnek nevezzük. Ha a rendszer és a
környezet között anyagforgalom nincs, a rendszert zártnak hívjuk, ellenkező esetben
nyitott rendszerről beszélünk.
A termodinamikában számos esetben a rendszer energiát cserél más rendszerekkel
mechanikai munka szolgáltatásával vagy hőközléssel. Mindazok a rendszerek, amelyek
energiát cserélhetnek a vizsgált rendszerünkkel, a rendszer környezetét képezik.
Amennyiben a körülmények olyanok, hogy a rendszer nem cserélhet energiát a
környezetével, a rendszert hőszigeteltnek nevezzük. Ez akkor áll fenn, ha a rendszert
határoló felület merev és így a rendszer munkát nem adhat át környezetének, továbbá
ha a rendszer termikusan szigetelt, tehát hő sem áramolhat a rendszerből a környezetbe
vagy ellenkező irányba.

1.1.1 A rendszer állapotjelzői
A termodinamikai rendszert számos mennyiség jellemzi, melyeket a rendszer
állapotjelzőinek nevezünk. Példaképpen említhetjük a hőmérsékletet, térfogatot,
energiát, fajhőt, sűrűséget, hidrosztatikai nyomást.
A termodinamika foglalkozik olyan mennyiségekkel is, amelyek nem állapotjelzői
valamely rendszernek (pl. ha hő áramlik valamely rendszer és annak környezete között,
az átvitt energiamennyiség nem állapotjelzője sem a rendszernek, sem a környezetnek).
Valamely extenzív állapotjelzőnek és a rendszer tömegének hányadosa az állapotjelző
átlagos fajlagos értéke. Így pl. a rendszer átlagos fajlagos térfogata a rendszer teljes
térfogatának és a rendszer teljes tömegének hányadosa. Ez a hányados tehát a közeg
egységnyi tömegre vonatkoztatott átlagos térfogata. Az extenzív állapotjelzőket a
továbbiakban nagybetűvel jelöljük. Ha V jelöli a rendszer teljes térfogatát, m pedig a
rendszer teljes tömegét, akkor az átlagos fajlagos térfogat:
V
, [m3/kg]
(1.1)
v 
m
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A rendszer átlagos fajlagos térfogata egyenlő a rendszer átlagos fajlagos sűrűségének
reciprokával. Az átlagos fajlagos sűrűség tehát egyenlő a rendszer egységnyi térfogatra
eső tömegével:
m 1
 
, [kg/m3]
(1.2)

V
v
Az állapotjelzők fajlagos értékeit definiálhatjuk a rendszer minden pontjában is,
mégpedig úgy, mint az állapotjelző átlagos fajlagos értékét egy, a vizsgált pontot
magában foglaló fizikailag infinitezimális térfogatelemben. Ennek megfelelően, ha a dV
térfogatelemben dm tömeg van, a v fajlagos térfogat a dV térfogatelemben elhelyezkedő
vizsgált pontban:
dV
, [m3/kg]
(1.3)
v 
dm
A fajtérfogat valamely pontban érvényes értéke az ugyanebben a pontban érvényes
sűrűség értékének reciproka:
dm 1
 
(1.4)
 , [kg/m3]
dV
v
Az extenzív állapotjelzőket vonatkoztathatjuk a tömegegység helyett a közeg egy
móljára is (pl. m3/kmol, az ún. moltérfogat).
Az extenzív állapotjelzőkből a fentiek szerint képzett fajlagos állapotjelzők intenzív
állapotjelzők, ugyanis egy rendszer részeiben mérhető fajlagos térfogat értékekből nem
összegzéssel kell az egész rendszer térfogatát meghatározni.
Ha egy szilárd testre, gázra vagy folyadékra külső erők hatnak, akkor általában erő hat
minden, a testen belül vagy a test felületén elhelyezkedő felületelemre. A testről azt
mondjuk, hogy feszültségi állapotban van. Bizonyos speciális esetekben bármely
felületelemre merőlegesen hat az erő és a felületelem aránya, tehát a feszültség
független a felületelem irányításától. Ebben az esetben a vizsgált pontban a feszültséget
egyetlen arány adja meg az általános esetben fellépő kilenc feszültségkomponens
helyett. Az erőnek és a felületelemnek ezt az arányát nyomásnak, a feszültségi állapotot
pedig tiszta hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Bár a termodinamikai módszerek tetszés
szerinti feszültségi állapotban levő testekre alkalmazhatók, a továbbiakban csak olyan
közegekkel fogunk foglalkozni, amelyekben a feszültség tiszta hidrosztatikai nyomás.
A nyomás intenzív állapotjellemzője a termodinamikai rendszernek.
A nyomás alatt a felületegységre eső merőleges nyomóerőt szokás érteni:
K
(1.5)
p
F
A műszaki gyakorlatban túlnyomásról és abszolút nyomásról is szokás beszélni. A
túlnyomás a légköri (atmoszférikus) nyomástól számított nyomás. Az abszolút nyomás
tehát:
pabsz  ptul  p0
(1.6)
A rendszer vagy annak egy része homogén, ha az intenzív állapotjelzők a szóban forgó
rendszerben, vagy részrendszerben minden pontban azonosak. Így egy homogén
rendszerben a fajlagos térfogat vagy a sűrűség minden pontban azonos. Ez azt jelenti,
hogy homogén rendszer esetében az állapotjelzők fajlagos értékei megegyeznek a
rendszer átlagos fajlagos állapotjelzőivel.
Az extenzív állapotjelzők meghatározzák a rendszer állapotát, melyek az intenzív
állapotjelzők minden pontban érvényes értékeinek összessége. Az intenzív állapotjelzők
nem mindig függetlenek egymástól. Általában, ha két intenzív állapotjelző ismert, az
adott összetételű rendszer összes többi intenzív állapotjelzője meghatározható.
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Az, hogy az állapotjelző értéke csak a pillanatnyi állapottól függ és független az úttól,
amelyen a rendszer a szóban forgó állapotba jutott, az állapotjelzők alapvető
tulajdonsága. Más fogalmazásban: ha valamely mennyiség értékének a rendszer két
egyensúlyi állapota közötti megváltozása bármely út mentén azonosra adódik, a
mennyiség a rendszer állapotjelzője.
Egy közeg állapotát – ellentétben egy rendszer állapotával – az intenzív állapotjelzők
megadásával jellemezhetjük. Vegyünk pl. két tartályt. Az egyik 10 m3, a másik 1 m3
nagyságú. Mindkét tartályban oxigén található azonos nyomáson és hőmérsékleten. A két
tartályban lévő oxigén intenzív állapotjelzői azonosak. Ennek megfelelően a két vizsgált
közeg állapota ugyanaz, nem azonos azonban a két rendszer [1].

1.1.2 Termikus egyensúly – hőmérséklet
A hőfokmérés módszerének a kialakításához az első lépés a hőfokegyenlőség
kritériumának megállapítása. Vegyünk két fémtömböt (A és B), amelyek azonos anyagból
vannak. Hőfokérzékünk szerint legyen az A test melegebb, mint a B.
Ha az A és B test érintkezésbe kerül egymással, és a két testet vastag hőszigetelő
réteggel elzárjuk a külső termikus behatásoktól, azt fogjuk tapasztalni, hogy megfelelően
hosszú idő elteltével a két test egyforma meleg lesz.
Feltételezzük ezután, hogy két különböző anyagból készült testet hozunk egymással
érintkezésbe (pl. egy fatömböt és egy vastömböt).
Ismét azt fogjuk tapasztalni, hogy megfelelően hosszú idő után a két test jellemzőinek
változása megszűnik. Mindazonáltal a két testet ezután sem fogjuk egyformán melegnek
érezni.
Lényeges a mért jellemzők állandó értékre való beállása. Ezt az állapotot a termikus
egyensúly állapotának nevezzük.
A termikus egyensúly alapján tehát úgy definiálhatjuk a hőmérsékletet, hogy az
egymással termikus egyensúlyban levő testek, rendszerek hőmérséklete azonos.
Az azonos hőmérséklet azonban nem jelent feltétlenül azonos hőfokérzetet.
A termodinamika „0”-ik főtétele: Ha két test termikus egyensúlyban van valamely
harmadik testtel, a két test egymással is termikus egyensúlyban van. Ez az elv minden
hőfokmérés alapelve. Ugyanis, ha pl. tudni akarjuk, hogy két pohár víz hőmérséklete
azonos-e, nem szükséges azokat egymással érintkezésbe hozni. A hőmérőt (A test)
belemerítjük az egyik pohár vízbe (B test) és addig várunk, míg a higanyszál magassága
a kapilláris csőben állandó értékre áll be. Megismételjük a folyamatot a másik pohár
vízzel (C test). Ha a higanyoszlop magassága mindkét kísérletnél azonos marad, azt
mondjuk, hogy a B és a C test hőmérséklete azonos. Megemlítendő, hogy az előző
kísérletnél nincs szükség a hőmérő kalibrálására, hiszen csak azt vizsgáljuk, hogy a két
esetben a higanyoszlop a kapillárisnak ugyanazon pontjáig emelkedjék. Ez a mérőeszköz
csak a két érték azonosságát jelzi, anélkül, hogy annak pontos értékéről felvilágosítást
adna.

1.1.3 Hőmérséklet mérése
A hőfokskálák meghatározásához támpontot nyújt, hogy egyes jelenségek, mint pl. a
halmazállapot-változások, meghatározott feltételek mellett mindig azonos hőmérsékleten
játszódnak le.
Ezek a hőmérsékletek jelentik a hőfokskálák fix pontjait.
Az általánosan használt Celsius hőfok skála a víz fagy- és forrpontja közötti hőfokkülönbséget 100 egyenlő részre osztja.
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A skála meghosszabbításával az így definiált hőfok egységgel mérhetők a 0 oC és a
100 oC mint fix pontok alatti illetve feletti hőmérsékletek is.
Az angolszász országokban a Fahrenheit skálát használják, mely a fagypontot 32 F
értékkel jelöli, és a víz fagy- és forrpontja közötti hőfoktartományt 180 egyenlő részre
osztja. A forráspont hőfokára ennek megfelelően 212 F adódik.
5
t C  t F  32
(1.7)
9

1.1.4 Folyamatok
Abban az esetben, amikor a rendszer állapotjelzői változnak, módosul a rendszer
állapota. Ekkor azt mondjuk, hogy a rendszer folyamaton megy keresztül. A folyamatot
állapotváltozásnak nevezzük.
A kvázisztatikus folyamat az egymást követő egyensúlyi állapotok sorozata. Amennyiben
az egyensúlyi állapottól véges eltérések mutatkoznak a folyamat dinamikus.
Számos folyamatot az jellemez, hogy a rendszer valamely állapotjelzője a folyamat során
állandó marad. Pl. ha a folyamat során a rendszer térfogata állandó marad, izochor
folyamatról beszélünk.
Ha a nyomás állandó izobárnak nevezzük a folyamatot.
Ha pedig a hőmérséklet nem változik a folyamat izotermikus.
Abban az esetben, amikor nincs hőcsere a rendszer és környezete között izentrópikus
(adiabatikus) folyamatról beszélünk.
Az adiabatikus folyamat csak úgy jöhet létre ha:
 a rendszer ideális hőszigetelő anyaggal van hőszigetelve, amelyiken nem lép fel
hőveszteség;
 a folyamat lefolyási ideje olyan rövid, hogy egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy a
rendszer a környezettel számottevő hőmennyiséget cseréljen ki;
 nincs hőmérsékletkülönbség a rendszer és környezete között [1].

1.1.5 Hő, hőmennyiség, fajhő
A hőfokkülönbségek hatására a melegebb rendszerből a hidegebb rendszerbe átáramló
energiát hőnek nevezzük. A hőfok-kiegyenlítődési folyamat során a melegebb rendszer
hőt ad le, a hidegebb pedig hőt vesz fel.
Bár a hőközlés vagy hőelvonás útján folyamatokat (állapotváltozásokat) hozhatunk létre,
a közölt vagy elvont hővel nem jellemezhető az állapotváltozás. Tehát a közölt vagy
elvont hő nem állapotjelző.
Ha egy vízzel teli hőszigetelt tartályba egy ma tömeggel rendelkező anyagot merítünk,
akkor azt tapasztaljuk, hogy az:
mv t  tv 
(1.8)
ma t a  t 
arány állandó marad a kiindulási adatok és a kiegyenlítődési hőmérséklet különböző
értékeinél. Legyen ez az arány C1.
Egy b anyag esetében az arány szintén állandó, de ennek értéke az előzőtől eltérő (C2).
Ha az a és b anyagpárral hajtjuk végre a kísérletet, akkor:
mb t  t b 
 C3
(1.9)
ma t a  t 
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A kísérletileg meghatározott állandók között fennáll a következő összefüggés:
C1
 C3
(1.10)
C2
vagyis
ca
c
cv
 a
cb
cb
cv

(1.11)

Az előző egyenletek alapján tehát megállapítható, hogy az egyes közegek állapotában
beálló változás (pl. t-tv) függvénye a közegek mennyiségi arányának és a másik közeg
hőfokváltozásának.
A hőfok-kiegyenlítődési folyamat során az egyik közegből a másikba átlépő hő általános
formában:
(1.12)
Q1,2  cmt1  t2 
illetve differenciális alakban:
dQ  cmdt

(1.13)

A közölt hőmennyiség tehát arányos a fellépő hőfokváltozással, a közeg tömegével és
egy, a közegre jellemző állandóval. A fajhő tehát egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amit
egységnyi tömegű közeggel kell közölni ahhoz, hogy egységnyi hőfokemelkedést érjünk
el.
Azt a hőmennyiséget, amelyet 1 g vízzel kell közölni ahhoz, hogy 1 oC-kal emelkedjék a
hőmérséklete, kalóriának nevezzük. Ha 1 kg vízről van szó, kilokalóriáról beszélünk.
Mivel a hőmennyiség egységének definiálásához segítségül vett víz viselkedése hőfok és
nyomás függvénye, a kilokalória az a hőmennyiség, amelyet 1kg vízzel kell közölni
ahhoz, hogy 14,5 oC-ról 15,5 oC-ra emelkedjen a hőfoka, 760 Hgmm nyomás mellett [1].
A fajhő mértékegysége: [J/kgK]. Értéke azonban nem állandó, elsősorban a hőmérséklet
függvényében változik.

1.1.6 Munka
A termodinamikában alapvető jelentőségű fogalom a munka. Végezhet munkát a
rendszer és végezhet munkát a rendszeren annak környezete. A termodinamikai
rendszer által végzett munka algebrai előjelét minden esetben a rendszer által a
környezetre kifejtett külső erők iránya, valamint a rendszert határoló felület
elmozdulásának iránya határozza meg. Abban az esetben, ha az erők és az elmozdulás
iránya azonos értelmű, a munkát pozitívnak nevezzük, és azt mondjuk, hogy a rendszer
munkát végez. Ha az erők iránya és az elmozdulás ellentétes értelmű a munka negatív,
és azt mondjuk a rendszeren munkát végzett annak környezete. Pl. ha egy hengerbe zárt
gáz expandál és közben egy dugattyút mozdít el, a rendszer által a környezetre kifejtett
külső erő és az elmozdulás azonos irányú és értelmű, így a munka pozitív előjelű. Az
expandáló gáz munkát végez. Ugyanezt a folyamatot ellenkező irányban elképzelve, a
rendszer által a dugattyú felületére kifejtett erő iránya nem változik, de az erő irányával
ellentétes értelmű az elmozdulás. Így kompresszió esetében a környezet végez munkát a
rendszeren.
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1.1 ábra: A rendszer munkát végez
Forrás: [1]
A leírtak alapján, ha a dugattyú ds elmozdulást végez, akkor a közeg dL munkát végez.
Amelyik a közeg által a dugattyúra kifejtett erő és az elmozdulás szorzataként a
következő egyenlettel írható fel:
d' L  Kds
(1.14)
A dugattyú felületére ható erőt kifejezhetjük a dugattyú felületének és a közeg
nyomásának szorzatával:
K  pF
(1.15)
az (1.14) egyenletbe behelyettesítve:
d' L  pFds

(1.16)

de az Fds szorzat a rendszer térfogatának megváltozását jelenti. Ezzel:
d' L  pdV

(1.17)

Az (1.17) összefüggés adott térfogathatárok közötti integrál adja az állapotváltozás
munkáját:
L12 

V2

 pdV

(1.18)

V1

Ha az állapotváltozást p–V diagramban ábrázoljuk, akkor az 1–2 állapotok közötti
változás alatt végzett munka az állapotváltozási vonal alatti terület.
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1.2 ábra: Az expanziós munka
Forrás: [1]
Az előző egyenlet csak kvázisztatikus folyamatok esetében érvényes.
Más esetekben figyelembe kell venni a súrlódási munkát is:
L'12  L12  Ls12

(1.19)

A súrlódási munka mindig negatív, kvázisztatikus folyamatok esetében nulla.
Példaképpen vizsgáljuk meg a szabad (vákuumban történő) expanzió esetét. Egy
adiabatikus tartályt egy súlytalan dugattyú osztja két részre. Az egyik oldalon p1 nyomáson, V1 térfogatban gáz helyezkedik el. A másik oldalon pedig a nyomás zérus, vákuum
van. A dugattyú természetesen csak megfelelő rögzítés mellett marad egyensúlyban. A
rögzítést megszüntetve, mivel a dugattyúra annak egyik oldaláról erő nem hat, a gáz a
dugattyút a tartály faláig löki. Véges sebességgel lejátszódó, nem kvázisztatikus folyamat
jön létre. A folyamat során munkavégzés nincsen, mivel a gáz által a dugattyúra kifejtett
erő nem valamely vele egyensúlyt tartó erővel szemben, hanem ellenállás nélkül mozdult
el. Amennyiben megkísérelnénk képezni a (1.18) szerinti integrált, nem tudnánk
meghatározni a különböző V értékekhez tartozó P értékeket. A gyors expanzió során
ugyanis a nyomás az expandáló gázban helyről helyre változik és nem írható fel a V
függvényében.
A termodinamikai rendszerek munkájával kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a
rendszer két egyensúlyi állapota között a végzett vagy felvett munka, a folyamat alatti
állapotjelzők értékétől függ, vagyis nem határozható meg csak a kezdeti és a
végállapotok alapján [1].

19

1.3 ábra: Munkavégzés
Forrás: [1]
A munka tehát nem állapotjelzője a rendszernek.
Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy nem létezik olyan függvény, mely a kezdeti és
végállapotokhoz tartozó állapotjelzők függvényében egyértelműen meghatározza a
kiválasztott két egyensúlyi állapot között kinyerhető munkát. Ezért van az L differenciális
értéke d’L jelöléssel. Nem pontos függvényről lévén szó, a d’L nem lehet teljes
differenciál, hanem csak differenciális mennyiség.
Az előző ábra alapján jól látható, hogy:
L1I 2  L1II 2
(1.20)
ugyanis:
2

2

1I

1II

 pdV 

 pdV

(1.21)

Vagyis a munka az út függvénye (a vizsgált folyamat függvénye) ellentétben az
állapotjelzőkkel, melyeknek értéke a kezdeti és a végállapotot összekötő folyamattól
függetlenül csak a kezdeti és végállapotoktól függ [1].

1.1.7 Belső energia
A rendszer számos egymástól különböző folyamaton keresztül juthat el egyik egyensúlyi
állapotából a másikba. Két egyensúlyi állapot között az adiabatikus folyamatokat
vizsgálva megállapítható, hogy a kiinduló és végállapot között kinyerhető Lad munka
valamennyi adiabatikus folyamat esetén azonos. Vagyis általában a munka az út
függvénye ugyan, de adiabatikus folyamatoknál az adott kezdeti és végállapotok
függvénye, nem függ tehát attól, hogy a lehetséges adiabatikus folyamatok közül
melyiket valósítjuk meg.
Példaképpen vizsgáljunk meg a 1.4 ábrán bejelölt 1 és 2 állapotok között két adiabatikus
folyamatot. Ábrázolja ezeket az 1-4-2 és az 1-3-2 állapotváltozás sorozat:
 1-4 adiabatikus szabad expanzió; 4-2 kvázisztatikus adiabatikus expanzió;
 1-3 kvázisztatikus adiabatikus expanzió; 3-2 adiabatikus szabad expanzió.
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1.4 ábra: Munka az adiabatikus állapotváltozások esetében
Forrás: [1]
A szabad expanzió esetében a végzett munka 0. Az 1-3 illetve a 4-2 állapotváltozási
görbék alatti területek pedig egyenlők.
Ezt az eredményt és az energia-megmaradási törvényt felhasználva, kijelenthetjük, hogy
a rendszernek a termodinamikai jellemzők által meghatározott energiája van, melynek
rovására az adiabatikus folyamatok során munkavégzés történik.
Ezt az energiát a rendszer belső energiájának nevezzük.
Miután az adiabatikus folyamatok során a végzett munka független a kezdeti és a
végállapottól, a belső energia mint a rendszer állapotjelzője definiálható. Ennek az
állapotjelzőnek két egyensúlyi állapot közötti megváltozása egyenlő a két állapot között
adiabatikus folyamatok során kinyerhető munkával. Tehát:
U1  U2  Lad
(1.22)
vagy differenciális formában:
dU  dLad

(1.23)

Megjegyzendő, hogy a belső energia abszolút értéke továbbra sem ismert.
A belső energia a rendszer extenzív állapotjelzője. A tetszés szerinti tömegű rendszer
esetében az U jelölést használják, a fajlagos (tömegegységre vonatkozó) belső energia
jelölése u.
A következőkben vizsgáljunk meg egy nem adiabatikus folyamatot. Ebben az esetben a
rendszer és környezete között hőáramlás lép fel. Ha L jelenti a nem adiabatikus folyamat
során kinyerhető munkát és Lad az azonos kezdeti és végállapotok között, adiabatikus
folyamat esetében kinyerhető munkát, akkor L és Lad, valamint a folyamat során a
rendszerrel közölt Q hőmennyiség között a következő összefüggést írhatjuk fel:
Q  L  Lad
(1.24)
Ha figyelembe vesszük, hogy Lad egyenlő a belső energiaváltozással:
U2  U1  Q  L

(1.25)

Vagyis a rendszer belső energiájának változása egyenlő a rendszerrel közölt hő és a
végzett munka különbségével [1]
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1.1.8 Reverzibilitás – irreverzibilitás
A megfordíthatóság (reverzibilitás) és a nem megfordíthatóság (irreverzibilitás) a
termodinamika alapfogalmai. Pl. ha egy adott mennyiségű vízbe egy izzó fémdarabot
teszünk, akkor a fémdarab lehűl, a víz pedig felmelegszik. A folyamatot fordítva nem is
tudjuk elképzelni. Tehát a lejátszódó folyamat során a vizsgált rendszer állapotában
olyan változás jön létre, amely után a rendszer a rendszeren belüli lehetőségek
felhasználásával nem hozható vissza eredeti állapotába. Az eredeti állapot csak további
rendszerek igénybevételével állítható vissza. Így azonban az igénybevett rendszerekben
hozunk létre nem megfordítható állapotváltozásokat. A szabad (vákuumba történő)
expanzió nem megfordítható folyamat, ugyanis az expanzió után a gázt csak külső
munka igénybevételével komprimálhatjuk eredeti állapotába. A kompresszió során
emelkedni kezd a gáz hőmérséklete, és így a nyomás nagyobb lesz, mint az eredeti
állapotban. Tehát az eredeti állapot visszaállítását úgy érhetjük el, hogy a hőt valamilyen
módon elvezetjük a rendszerből.
Megállapíthatjuk, hogy a kvázisztatikus lefolyású és súrlódásmentes folyamatok
megfordíthatóak (reverzíbilisek. Nem megfordíthatóak (irreverzíbilisek) azok a
folyamatok, melyek során mechanikai jellegű munka áramlik valamely magasabb
hőfokról alacsonyabb hőfokra [1].

1.2 A termodinamika i főtétele
A termodinamika I. főtétele az energia megmaradásának elvét fejezi ki.
Egy zárt edényben lévő közeggel Q mennyiségű hőt közlünk. Az így bevezetett
hőmennyiség a közeg belső energiáját növeli. Felírható tehát az összefüggés:
Q12  U2  U1
(1.26)
Ha egy szigetelt tartályban lévő közeget egy dugattyú segítségével összenyomunk, akkor
a dugattyúra ható K erő az elmozdulás során munkát végez.

1.5 ábra: Dugattyús tartály
Forrás: [1]
Mivel a tartály szigetelt, a munka nem távozhat a tartályon kívülre, és így a közeg belső
energiáját növeli.
L12  U2  U1
(1.27)
Ha a közeggel hőt is közlünk, és egy dugattyú segítségével mechanikai munkát is
végzünk rajta, a belső energiaváltozás:
U2  U1  Q12  L12
(1.28)
Ez a termodinamika I. főtételének zárt rendszerre és reverzíbilis folyamatokra vonatkozó
összefüggése.
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Egységnyi mennyiségekre vonatkozóan:
u2  u1  q12  l12

(1.29)

A technikai számításoknál a hőmennyiségeknek és a munkáknak előjelet tulajdonítunk. A
technikában elsődleges feladat az, hogy hőből mechanikai munkát állítsunk elő. Ez
alapján az alapeset az, hogy a közeghez hőt vezetünk és abból mechanikai munkát
vezetünk el. Pozitívnak tekintjük tehát azokat a hőmennyiségeket, melyeket a közeghez
vezetünk, és negatívnak pedig a közegtől elvezetett hőmennyiségeket. Munkák
tekintetében pedig pozitívnak tekintjük a közegtől elvezetett és negatívnak a közegbe
bevezetett mechanikai munkát.
Súrlódásos folyamatok esetében:
l12 

2

 pdV  l s12

(1.30)

1

és az I főtétel:
2

u2  u1  q12   pdV  l s12

(1.31)

1

Tehát tetszés szerinti folyamat során a zárt rendszerbe táplált hőenergiának, valamint a
rendszerből elvont munkának a különbsége arra szolgál, hogy a rendszer belső energiáját
megváltoztassa [1].

1.2.1 Ideális gázok állapotegyenlete
Ideális gáz alatt olyan gázt értünk, amelynek atomjai vagy molekulái között semmiféle
erőhatás nem áll fenn. Technikai (valóságos) gázok esetében ez a feltétel nem áll fenn,
azonban az ideális gázra vonatkozó összefüggések széles határok között kielégítő
pontossággal alkalmazhatók.
Boyle és Mariotte kísérletei azt mutatták, hogy állandó hőmérséklet esetén gázoknál a
nyomás és a térfogat szorzata állandó:
pV T  állandó
(1.32)
Egy gáz egy adott hőmérsékletén fennálló két állapot nyomás és térfogat értékei között,
tehát a következő összefüggések állnak fenn:
p1
V
p1V1  p2V2
(1.33)
 2
p2
V1
Adott hőmérsékleten tehát a gázok térfogata fordítva arányos a nyomásokkal.
Gay-Lussac kísérletei azt mutatták, hogy a gázokat állandó nyomáson melegítve, azok
térfogatukat a hőfokkal arányosan növelik.
Az állandó nyomáson a hőfok függvényében bekövetkező térfogatváltozás tehát a
következő egyenlettel írható fel:
V  Vo 1  yt 
(1.34)
ahol: a Vo a 0 oC-on mért térfogat. Az y tényező a mérések szerint:
1
y 
273,16
Ha a térfogatot felírjuk két különböző hőmérséklet-értékre vonatkozóan:
V1
273,16  t1
T

 1
V2 273,16  t2 T2

(1.35)

Egy p1, V1, T1 állapotjelzőkkel rendelkező közegnek a nyomását p2 értékre csökkentjük
állandó hőmérséklet mellett oly módon, hogy a közeg térfogata Vx értékre növekszik.
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Ebben az esetben felírható a következő összefüggés:
p1V1  p2Vx

(1.36)

Majd állandó nyomás mellett úgy növeljük a hőmérsékletet T2 értékre, hogy a térfogat is
V2 értékre növekszik:
Vx
T
 1
(1.37)
V2
T2
A Vx értékét mindkét összefüggésből kifejezve:
pV
TV
Vx  1 1
Vx  1 2
p2
T2
Ezekből:
p1V1
p V
 2 2  állandó
T1
T2

(1.38)

(1.39)

Az állandó értéke függvénye a vizsgált gáz anyagi minőségének és mennyiségének.
Ha az összefüggést nem tetszés szerinti mennyiségre, hanem a különböző gázok egy-egy
kmol-jára írjuk fel, akkor azt fogjuk kapni, hogy a legkülönbözőbb gázoknál az állandó
értéke ugyanaz. Ez az ún. Univerzális gázállandó, vagyis:
pVmol
 Runiv
Runiv=8,3147 kJ/kmol*K
(1.40)
T

1.2.2 Molmennyiség, moltérfogat
Különböző anyagok mindig pontosan meghatározott tömegarányban vegyülnek. Gázoknál
ugyanez vonatkozik még a térfogatarányokra is, azonban ez a térfogatarány nem azonos
a tömegaránnyal. Az oxigén moltömegét 32-nek véve, valamely anyag moltömege az a
relatív szám, amely kifejezi, hogy a tényleges molekulatömeg hogyan viszonylik az
oxigénmolekula tömegéhez. A tényleges molekulatömeget -vel jelölve, a moltömeg:
M 


32
O2

(1.41)

Ebből az következik, hogy minden anyag moltömege és a tényleges molekulatömeg
közötti arány állandó:
M
(1.42)
 állandó



Egy kilomolnyi anyagra ez az állandó a Loschmidt féle szám:
Lo=(6,0230,011)1026 molekula/kmol
Mivel pedig azonos állapotban egyenlő gáztérfogatok tömegeinek aránya a moltömegek
arányával egyenlő, egy kilómolnyi gáz térfogata azonos állapotban minden gázra azonos.
Ebből következik Avogadro tétele, amely szerint minden gáz azonos hőfokon és azonos
nyomáson azonos térfogatban egyforma számú molekulát tartalmaz.
Egy kmol gáz térfogata a moltérfogat:
Vmol  Mv
(1.43)
Fizikai normál állapotban (p=760 Hgmm, t=0 oC):
Vmol  22,41 m3/kmol
Technikai normálállapotban (p=735 Hgmm, t=20 oC):
Vmol  24,85 m3/kmol
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1.2.3 Ideális gázkeverékek
Az esetek többségében, sok esetben a folyamatok során alkalmazott közeg több gáznak
a keveréke. Így pl. a legfontosabb technikai gáz, a levegő is nitrogénnek és oxigénnek a
keveréke. Vizsgáljuk meg, hogy az idáig levezetett összefüggések hogyan alkalmazhatók
gázkeverékekre.
E célból tételezzünk fel egy hőszigetelt edényt, melyet egy válaszfal két részre oszt. Az
egyik térrészben helyezkedik el az egyik gáz, hőmérséklete T, nyomása p, térfogata V1,
tömege m1. A másik térrészben elhelyezkedő gáz hőmérséklete és nyomása megegyezik
az előzővel, térfogata V2, tömege m2.
A válaszfal eltávolítása után a két gázmennyiség tökéletesen elkeveredik egymással,
mely után tehát a V1 + V2 = V térfogatot egyformán tölti ki a két gáz.
A keveredés előtti hőmérséklet- és nyomásértékek a keveredés után is fennmaradnak. Az
ugyanis nem lehetséges, hogy mindkét összetevő a keverék össznyomásának megfelelő
nyomásértékkel rendelkezzen. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a levegő 0 oC mellett is
vízgőzt tartalmaz. Ha a vígőz és a levegő résznyomása egyenlő lenne a keverék
össznyomásával, akkor a gőzrészecskéknek 1 at nyomással kellene rendelkezniük.
Viszont tudjuk, hogy a vízgőz 1 at nyomás mellett már 100 oC mellett cseppfolyósodik,
vagyis a feltételezés nem igaz.
Az összetevők hőmérséklete nem változik, mivel mindkettő azonos állapotváltozást
végez: eredeti térfogatánál nagyobb térfogatra terjeszkedik ki (vagyis az az eset nem
állhat fenn, hogy az egyik gáz felmelegszik, a másik pedig lehűl). Ebben az esetben
viszont felírhatók a következő összefüggések [1]:
p1 V1  V2   pV1
p2 V1  V2   pV2
(1.44)
Ha ezekből az összefüggésekből
gázkeverékben:
V1
p1  p
V1  V2

kifejezzük
p2  p

az

V2
V1  V2

akkor látható, hogy:
p1  p2  p (Dalton törvénye)

összetevők

résznyomását

a

(1.45)

(1.46)

A keverék össznyomása p egyenlő az összetevők résznyomásainak összegével.
A n számú összetevő esetén a keverék össztömege egyenlő az összetevők
résztömegeinek összegével:
m1  m2  ...  mn  m
(1.47)
Ugyanakkor:
p1  p2  ...  pn  p

(1.48)

A keverék térfogata egyenlő a résztérfogatok összegével:

Vk 

n

Vj

(1.49)

j 1

Tömegmegmaradás

mk 

n

 m j , vagyis

j 1

mk  m1  ...  m j  ...mn

(1.50)

mj
m1
m
 ... 
 ... n
mk
mk
mk

(1.51)

g1  ...  g2  ...  g n  1

(1.52)

1

g – tömegarány.

25

Mivel:
Vk  V1  ...  V j  ...  Vn

(1.53)

r1  ...  r j  ...  rn  1

(1.54)

r – térfogatarányok.
Ha felírjuk az általános gáztörvényt:
pk V j  m j R j Tk

(1.55)
(1.56)

pk Vk  mk Rk Tk
Vj
Vk



mj Rj
mk Rk

, vagyis

rj  g j

Rj
Rk

(1.57)

Ebből pedig az következik, hogy:
Rk 

n

 g jRj

(1.58)

j 1

Ugyanakkor:
R
R j  univ
Mj

és

vagyis: r j  g j

Mk
Mj

Rk 

→

Runiv
Mk

Mk 

A gázkeverék fajhőinek a számítása:
 m j c pj
c pk 
cvk 
m

(1.59)
n

 rjM j

(1.60)

j 1

 m j c vj
m

(1.61)

1.3 Kalorikus állapotegyenlet, belső energia, gázok fajhői
A termodinamikában az állapotjelzők között fennálló összefüggést, mely szerint két
állapotjelző egyértelműen meghatározza a harmadikat, állapotegyenletnek nevezzük.
Abban az esetben, ha az állapotegyenletben kalorikus állapotjelző is szerepel (pl. belső
energia) az egyenletet kalorikus állapotegyenletnek nevezzük, mely állapotegyenlet tehát
a következő formát is öltheti:
u  u(T , v )
(1.62)
Ez alapján a belső energia differenciálja:
 u 
 u 
du  
 dT  
 dv
 T v
 v T

(1.63)

Egy hengerben, melyet rögzített dugattyú zár el 1 kg gáz található. Ezt a
gázmennyiséget állandó térfogat mellett melegítjük q hőmennyiség bevezetésével.
Ennek hatására növekszik a hengerben a hőmérséklet és a nyomás is. A q hőmennyiség
és a T hőfokemelkedés hányadosa az állandó térfogaton mért fajhő:
 q 
cv  

 T v

(1.64)

Ha a hengerben lévő gázt úgy melegítjük föl, hogy a folyamat során állandó nyomást
tartunk és a gáz térfogata változó, akkor a q és a T hányadosa az állandó nyomáson
mért fajhő:
 q 
cp  

 T  p

(1.65)
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A fajhő tehát:
dq
du
dv
c 

p
dT
dT
dT
Ha figyelembe vesszük a fenti összefüggést:
du  u 
 u  dv

 

dT
 T v  v T dT

(1.66)

(1.67)

akkor:
c 

 dv
  u 
dq  u 

   
  p 
dT
 T v   v T
 dT

Állandó térfogat mellett

(1.68)

dv
 0 és c  cv . akkor:
dT

 u 
cv  

 T v

(1.69)

Állandó nyomás mellett c  c p és az általános gáztörvény alapján:
 v 
p
 R
 T  p

(1.70)

A (1.68) alapján:
 u 
R
c p  cv  
  p
 v T
 p

(1.71)

Mivel ideális gázoknál a belső energia nem függ a térfogattól:
c p  cv  R (Robert Meier összefüggése)

(1.72)

Ha az állandó nyomáson történő állapotváltozás folyamán a hőmérsékletváltozás 1 oC,
akkor az általános gáztörvényt felírva a kezdeti és végállapotokra a következő
eredményre jutunk:
pv1  RT1
(1.73)
pv 2  RT2
Ha a két összefüggést egymásból kivonjuk:
pv 2  v1   RT2  T1 

(1.74)

A összefüggés bal oldalán a folyamat során végzett munka található, a jobb oldalon,
pedig a gázállandó (mivel a hőmérséklet-különbség 1 oC).
Vagyis a gázállandó számértéke egyenlő azzal a munkával, melyet 1 kg közeg végez
akkor, ha állandó nyomáson 1 oC-kal emeljük a hőmérsékletét.
A fajhők értékeit 1 kg közegmennyiségre vonatkoztattuk. Amennyiben a vonatkoztatási
alap nem 1 kg, hanem 1 kmol, akkor nem fajhőről, hanem molhőről beszélünk. A fajhők
és a molhők közötti összefüggés:
Cv  cv M
(1.75)
C p  c pM
Ennek megfelelően a molhők különbsége:
C p  Cv  Runiv

(1.76)

Egyatomos gázoknál:
Cp=5/2 Runiv; Cv=3/2 Runiv.
Kétatomos gázoknál:
Cp=7/2 Runiv; Cv=5/2 Runiv.
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A molhők, illetve a fajhők hányadosa:
Cp
cp
 

Cv
cv

(1.77)

Figyelembe véve a (1.72) összefüggést is:
cp 


 1

R

Cp 


 1

(1.78)

Runiv

Egyatomos gázoknál   1,67 ; kétatomos gázoknál:   1,4 [1].

1.3.1 Ideális gázok állapotváltozásai
1. Állapotváltozás állandó térfogat mellett (izochor)
Amennyiben egy gázt egy edényben állandó térfogaton melegítünk, úgy a gáz nyomása
növekszik. Munkát végezni azonban nem tud a gáz, mivel a térfogata nem változik és így
a dv=0 értéknek megfelelően:
L

2

 pdv

(1.79)

0

1

Az állapotváltozás menetét p-v diagramban a 1.6 ábra mutatja.
Az I. főtétel ebben az esetben a következőképpen írható fel:
q12  u2  u1  cv T2  T1 

(1.80)

Az állapotegyenletből adódóan felírható:
p1
T
 1
p2
T2

(1.81)

2. Állandó nyomáson történő változás (izobár)
Ha egy hengerben lévő közeghez hőt vezetünk és azt állandó nyomáson tartjuk, akkor a
közeg a hőmérséklete és a térfogata változik a folyamat során (1.7 ábra).

p
p2

p
2

p1=p2
p1

1

2

1
V1=V2

V

V1

1.6 ábra: Izochor állapotváltozás
Forrás: [1]

V2

V

1.7 ábra: Izobár állapotváltozás
Forrás: [1]

Ebben az esetben az I. főtétel a következőképpen írható fel:
dq  du  pdv
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(1.82)

Az összefüggést integrálva a közölt fajlagos hőmennyiség:
2

q12  u2  u1   pdv

(1.83)

1

ahonnan:
q12  cv T2  T1   pv 2  v1 
Ugyanakkor az (1.82) összefüggés felírható:
dq  cv dT  pdv

(1.84)
(1.85)

Az általános gáztörvény alapján pedig:
pv  RT

(1.86)

A fenti összefüggést deriválva:
pdv  vdp  RdT

(1.87)

Mivel izobár állapotváltozásról van szó, (dp=0) a (1.85) összefüggés a következő alakban
írható fel:
dq  cv dT  RdT
(1.88)
Vagyis:
dq  cv  R dT  c p dT

(1.89)

Integrálva az előbbi összefüggést, a közeggel a folyamat során közölt fajlagos
hőmennyiség:
(1.90)
q12  c p T2  T1 
3. Állandó hőmérsékleten végbemenő állapotváltozás (izoterm)
Amennyiben egy állapotváltozás igen lassan folyik le, úgy a közegnek lehetősége van
arra, hogy az állapotváltozás során mindvégig termikus egyensúlyban maradjon
környezetével, tehát megfelelő hőmennyiséget vegyen fel vagy adjon le. Így a
változásban részt vevő közeg hőmérséklete mindvégig azonos maradhat a környezet
hőmérsékletével [1].

p
p1

1
T=áll.

p2

2

V2

V1

V

1.8 ábra: Izoterm állapotváltozás
Forrás: [1]
Ilyen állapotváltozás esetén az ideális gázok állapotegyenlete értelmében:
p1V1  p2V2  RT  állandó
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(1.91)

Az izoterm állapotváltozás a p–v diagramban mint egyenlőszárú hiperbola rajzolható fel.
A hiperbola helyzetét a hőmérséklet értéke határozza meg.
Mivel a hőmérséklet állandó, a belső energia változása:
du  cv dT  0
(1.92)
Ezzel az I. főtétel értelmében:
dq  pdv
vagyis

q12  l12

Az (1.90) alapján kifejezhető a nyomás:
RT
p
v
A munka:
l12 

2

 pdv 

1

l12  RT ln

2

(1.93)

(1.94)

2

RT
dv
 v dv  RT  v
1
1

(1.95)

v2
p
p
 RT ln 1  p1v1 ln 1
v1
p2
p2

(1.96)

Az izoterm állapotváltozást szemlélteti az 1.8 ábra a következő módon: A dugattyú egy
nagy térfogatú hőtartályban van, aminek a hőmérséklete állandó. Amikor súlyokat
helyezünk a dugattyúra, nő a nyomás és kicsit megemelkedik a hőmérséklet. A gáz a
többlet energiát leadja a hőtartálynak, így a hőmérséklete végül ugyanaz marad [1].
4. adiabatikus állapotváltozás (q12=0)
Ez az állapotváltozás akkor jön létre, ha a gép, amelyben az állapotváltozás lefolyik, igen
jól hőszigetelt, vagy, ha az állapotváltozás olyan gyors, hogy ennek során nincs alkalom
arra, hogy a munkavégző közeg a környezettel számottevő hőmennyiséget cseréljen. A
tartály tökéletesen hőszigetelt, azaz hőcsere nincs. A dugattyú munkája a gáz belső
energiáját növeli vagy csökkenti. A mozgó dugattyúval ütköző molekula sebessége nő
vagy csökken. Minél kisebb a gáz rendelkezésére álló térfogat, a molekulák sebessége
annál nagyobb.
Ebben az esetben dq=0. Az I. főtétel ebben az esetben:
cv dT  pdv  0

(1.97)

Az általános gáztörvényt deriválva:
pdv  vdp  RdT

(1.98)
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p
p1

1
Q12=0
2

p2

V2

V1

V

1.9 ábra: Adiabatikus állapováltozás
Forrás: [1]
Behelyettesítve a dT értékét az (1.97) összefüggésbe:
cv pdv  vdp   pRdv  0

cv

(1.99)

 R pdv  cv vdp  0

(1.100)
(1.101)

c p pdv  cv vdp



dv
dp

v
p

 ln

v2
p
 ln 1
v1
p2

 v2

 v1







(1.102)
(1.103)

p1
p2



(1.104)

Ebben az esetben tehát felírható az állapotváltozás alapegyenlete:
pv   állandó

(1.105)

Az általános gáztörvény alapján:
p1v 1  RT1
p2v 2  RT2

(1.106)

A fenti egyenletbe behelyettesítve a fajlagos térfogatokat:
 RT2 p1 


 p2 RT1 



T1  p1

T2  p2

p
 1
p2

ebből következik

T2
p p
 2  1
T1
p1  p2

1





(1.107)

 1

 



(1.108)

Ha az általános gáztörvényből a nyomást helyettesítjük az (1.104) egyenletbe:
 v2 


 v1 





RT1v 2
RT3v1

(1.109)

Ezzel:
T1  v 2

T2  v1





 1

(1.110)
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A folyamat során végzett munka:
l12 

l12

2

2

1

1

 pdv    cv dT

pv 
p v
 1 1 1  2 2
 1
p1v1

c
 cv T1  T2   v p1v1  p2v 2 
R

 p1v1 

1   v1
 
v
   1 
 2





 1 





(1.111)

(1.112)

1.4 Politropikus állapotváltozás
A valóságban sem az izotermikus, sem az adiabatikus állapotváltozást nem tudjuk
tökéletesen megvalósítani. Ennek fő oka az, hogy a munkaközeg és a környezet között
hőcsere lép fel. Ez a hőcsere általában nem olyan intenzív, hogy a környezettel kicserélt
hő a végzett munkával egyenlő legyen. Tehát az állapotváltozás nem lehet izotermikus.
Azonban ez a hőmennyiség nagyobb a nullánál, így adiabatikus sem lehet a folyamat.
Ezeknek a folyamatoknak az expanzió, illetve kompresszió vonala hiperbolákkal ábrázolható, azonban a hiperbolák kitevője n,  értékétől eltérő. Az állapotváltozások menete
általában az izoterma és az adiabata vonalak közé esik. A politropikus állapotváltozások
esetében az állapotjelzők közötti összefüggést a következő egyenletek adják meg:
pv n  állandó
T
n 1
p n

(1.113)

 állandó

Tv n 1  állandó

Mint látható a politropikus állapotváltozásokra vonatkozó összefüggések teljesen azonos
felépítésűek, mint az adiabatikus állapotra vonatkozók [1].
Ha a környezetnek leadott vagy a környezettől felvett hőmennyiséget szeretnénk
meghatározni, akkor a következőképpen járunk el:
d(pv n )  d(állandó)
n 1

(1.114)

n

(1.115)

npdv  vdp  0

(1.116)

pnv

dv  v dp  0

Ugyanakkor az ideális gázok állapotegyenletének differenciális alakja:
pdv  vdp  RdT

(1.117)

Ha az (1.110) összefüggésből kivonjuk az (1.117) összefüggést:
pdv n  1  RdT

(1.118)

RdT
(1.119)
n 1
Ha behelyettesítjük a pdv értékét a termodinamika I. főtételének differenciális formában
felírt egyenletébe:
RdT
dq  cv dT 
(1.120)
n 1
Vagyis:
pdv  

R 

dq   cv 
dT
 1
n


(1.121)
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A zárójelben található mennyiséget cn-el jelöljük:
c p  cv
c  cv
R
c n  cv 
(1.122)
 cv 
 cv  v
n 1
n 1
n 1
Tehát:
n
c n  cv
(1.123)
n 1
A cn érték dimenzióját és funkcióját tekintve fajhő jellegű, így politropikus fajhőnek is
nevezik.
Mivel a legtöbb esetben az n értéke 1 és  közé esik, cn értéke általában negatív.
Az alábbi ábra alapján összehasonlítható az izotermikus, az adiabatikus és a politropikus
folyamat.

p
A
A2

T1

A1

Pol. Ad.
T2

B1
Pol.

B2
B
VB

VA

V

1.10 ábra: Politropikus, adiabatikus és izoterm állapotváltozás
Forrás: [1]
Vizsgáljuk meg először az A pontból kiinduló expanzió-vonalakat! Az adiabatikus
expanzió vonala a B pontban végződik, ha az expanziót a vA és vB fajtérfogat határok
között végezzük. Az izotermikus expanzió vonala mindvégig az adiabatikus
állapotváltozás felett jár és végpontja vB fajtérfogatnál B1 pont. A politropikus expanzió
vonala az izotermikus és az adiabatikus állapotváltozások között halad. A politropikus
állapotváltozás végpontja B2 pont. Az expanzió vonalak alatti terület a folyamat során
kinyerhető munkát jelzi és azt mutatja, hogy a legnagyobb kinyerhető munkát az
izotermikus állapotváltozás adja, a legkisebbet pedig az adiabatikus. A kompresszió
során fellépő állapotváltozások jellemzésére az előbbi adiabatikus állapotváltozás
végpontjából, a B pontból kiindulva elemezzük. Az adiabatikus kompresszió végpontja, vA
fajtérfogatnál az A pont. Politropikus állapotváltozásnál a végpontot az A2 jelzi, míg
izotermikus folyamatnál az A1. A kompresszió-vonalak alakulása abból következik, hogy
politropikus és izotermikus kompresszió esetén a közegtől hőt vonunk el. Izotermikus
kompresszió esetén a közegtől elvont hőmennyiség egyenlő a közegen végzett
munkával. Politropikus folyamatnál az elvont hőmennyiség nagyobb, mint zérus, de
kisebb a vB és vA fajtérfogatok között végzett kompresszió munkája [1].
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A politropikus állapotváltozás
következőképpen számítjuk:
dl  dq  du

alatt

végzett

munkát

(az

I.

főtétel

l12

(1.125)

 1

(1.126)

dT
n 1
 1
T1  T2 
 cv
n 1

l12 

a

(1.124)

dl  c n dT  cv dT
dl  cv

alapján)

(1.127)


T  pv 
T 
R
T1 1  2   1 1 1  2 
n 1 
T1  n  1 
T1 

(1.128)

Figyelembe véve a politropikus állapotváltozást jellemző összefüggéseket:
l12


 p2
p1v1 

1  
n 1 
 p1


n 1 
 n 






(1.129)

n 1 
v 
p1v1 

1   2 
(1.130)

n 1 
v1 



Az eddigiekben elemzett állapotváltozások esetében a végzett munkára vonatkozó
összefüggések csak reverzíbilis folyamatokra érvényesek. Különösen fontos ennek
hangsúlyozása politropikus és izotermikus expanzió esetében, ahol hőbevezetést
feltételeztünk az állapotváltozás folyamán. Ez a hőbevezetés minden esetben csak a
környezetből történő, megfordítható módon lejátszódó hőbevezetés lehet. Nem lehet
azonban a közeg által végzett mechanikai munka rovására, pl. súrlódás útján keletkezett
és a közegbe visszavezetett hőmennyiség.

l12 

1.4.1 A politropikus állapotváltozás általánosítása
Az ideális gázok eddig ismertetett állapotváltozásai közül a politropikus állapotváltozást
tekinthetjük a legáltalánosabbnak. Ennél a folyamatnál ugyanis egyaránt változik a
nyomás, a hőmérséklet és a fajtérfogat, továbbá hőközlés és munkavégzés is van.
Vizsgáljuk meg, lehetséges-e, hogy a nem politropikus állapotváltozások a politropikus
állapotváltozás speciális esetei.
Ha a politropikus állapotváltozás összefüggéseiben a kitevő n = 1, akkor:
pv  állandó
izotermikus
(1.131)
Ha n= akkor:
pv   állandó

adiabatikus

(1.132)

izobár

(1.133)

izochor

(1.134)

Ha n=0, akkor:
p  állandó
v
 állandó
T
Ha n=, akkor:
p
 állandó
T
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p

n=; V=áll.

n=0; p=áll.

n=1; T=áll.
n=

1<n<

V
1.11 ábra: Politropikus állapotváltozás általánosítása
Forrás: [1]

1.5 Technikai munka. Entalpia
Elemezzük az alábbi ábrában bemutatott Joule-körfolyamatot! A kinyerhető munkát a
körfolyamatot megvalósító két gép – a 4-1 kompressziót megvalósító kompresszor és a
2-3 expanziót megvalósító turbina – munkájának különbségeként is felfoghatjuk. Így
felírható:
l  l exp  l komp
(1.135)

p
p1

1

2

Ad.

Ad.

4

p2

3

V
1.12 ábra: A Joule-körfolyamat
Forrás: [1]
A 2-3 expanzió során nyert munkának csak egy része fordítható hasznos munka
végzésére, másik része pedig a kompresszor hajtásához, a közeg komprimálásához
szükséges munkát fedezi. Azt megállapítottuk, hogy a folyamat által szolgáltatott munka
az állapotváltozási vonalak által határolt, az 1-2-3-4-1 terület. A két gép
munkaterületének különbsége is ezt a területet kell, hogy kiadja mint eredő
munkaterületet. A munka számításához ez idáig a következő összefüggést használtuk:
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l12 

2

 pdv

(1.136)

1

Ha ezzel az összefüggéssel számolnánk a kompressziós és az expanziós munkát, akkor
ezeknek különbsége nem lenne egyenlő a körfolyamat hasznos munkájával. A különbség
abból adódik, hogy az (1.136) összefüggés lényegében a laboratóriumi jellegű esetet írja
le. Nem terjed ki annak a munkának a meghatározására, ami ahhoz szükséges, hogy a
munkát végző tömeget a hengerből eltávolítsuk és helyette új munkavégző közeget
hozzunk a hengerbe [1]. A belépési és kilépési munkák figyelembevételével a turbina
munkája:
l23techn  p2v 2 

v3

 pdv  p3v 3

(1.137)

v2

Vagyis:
l23techn  l23  p2v 2  p3v 3

(1.138)

A kompresszor munkája pedig:
l 41techn  l 41  p4v 1 p1v1

(1.139)

Az (1.139) egyenlet alkalmazásával számítandó l41techn munka számértéke negatív.
A körfolyamat során a hasznos munka:
l  l 23techn  l 41tech
(1.140)
A technikai munka értéke a p–v diagramból közvetlenül is meghatározható, ugyanis az
(1.137) és (1.138) egyenletekkel definiált technikai munka nem egyéb, mint az
állapotváltozási vonal, a p = állandó és a p tengely által körülhatárolt terület. Ennek
figyelembevételével:
3

l23techn    vdp

(1.141)

2

Az általános differenciális formában, pedig:
dl techn  vdp

(1.142)

A negatív előjel azért szükséges, mert a közeg csökkenő p értékek mellett szolgáltat
pozitív munkát. A következő ábrában a sraffozott felület jelzi a technikai munkát.

1.13 ábra: A technikai munka
Forrás: [1]
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A munkaközegnek állandó nyomáson kell a gépbe belépnie és állandó nyomáson kell a
gépből távoznia (ez nem azt jelenti, hogy a be- és kilépő nyomás azonos). Ugyanakkor
magának a folyamatnak reverzíbilisnek kell lennie, hiszen erre érvényes az (1.136)
összefüggés.
A gyakorlatban legtöbbször az az eset fordul elő, amikor a gépben történő állapotváltozás
adiabatikus. Ebben az esetben q23=0, vagyis az I. főtétel szerint:
l23  u2  u3
(1.143)
Ezzel a technikai munka:
l23techn  u2  u3  p2v 2  p3v 3

(1.144)

Ezt átrendezve:
l23techn  u2  p2v 2   u3  p3v 3 

(1.145)

A zárójelben a be- illetve kilépő közeg belső energiája és a be- illetve kilépési munkája
található. E két mennyiség összegét entalpiának nevezzük:
h2  u2  p2v 2
(1.146)
h3  u3  p3v 3
Ezzel a technikai munka:
l23  h2  h3

(1.147)

Az entalpia differenciális összefüggése:
dh  du  d pv 

(1.148)

Vagyis:
dh  du  pdv  vdp

(1.149)

Az I. főtétel alapján pedig:
dh  dq  vdp

(1.150)

Az (1.142) összefüggést felhasználva az entalpia differenciálja:
dh  dq  l techn

(1.151)

Ha izobár állapotváltozásról van szó, akkor:
dh  dq

(1.152)

Vagyis a cserélt hőmennyiség:
q12  h2  h1

(1.153)

Mint látható az entalpia kalorikus állapotjelző. Amennyiben p és T állapotjelzők
függvényében kívánjuk kifejezni, a következők írhatók fel:
 h 
 h 
dh  
 dT    dp

T

p
 p T

(1.154)

Mivel állandó nyomás mellett az (1.152) alapján az entalpia változása egyenlő a
bevezetett hőmennyiséggel:
 h 
 q 

 

T


 p  T  p

(1.155)

Ez viszont az állandó nyomáson mért fajhő definíciójának figyelembevételével a
következő formában írható:
 h 

  cp
 T  p

(1.156)

Ezzel az entalpia:
 h 
dh  c p dT    dp
 p T

(1.157)
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Ideális gázok esetében felírható:
h  u  RT
Mivel a belső energia csak hőfok függvénye:
 h 
  u  RT  
  dp  
 dp  0

p
p
 T

T

(1.158)
(1.159)

Vagyis az (1.157) alapján:
dh  c p dT

(1.160)

Az (1.160) összefüggést integrálva [1]:
h2  h1  c p T2  T1 

(1.161)

1.5.1 A termodinamika II. főtétele
Általánosan ismert az a jelenség, hogy egymástól eltérő hőmérsékletű testek
hőmérséklete, ha azokat egymással érintkezésbe hozzuk, kiegyenlítődik.
A termodinamika I. főtétele kapcsán láttuk, hogy a mechanikai munka korlátlanul és
teljes egészében átalakul hőenergiává.
Ugyanakkor az egyszerű körfolyamatoknál azt tapasztaltuk, hogy a hasznos munka a
körfolyamatba bevezetett és onnan elvezetett hőmennyiségek különbsége. A
körfolyamatokba bevezetett hőmennyiségnek csak egy része alakul át hasznos munkává,
másik része mint hő távozik a folyamatból. Ha a körfolyamat során hasznos munkát
nyerünk, akkor a hőenergia bevezetése nagyobb hőfokon történik, mint a hőelvezetés. Ez
azt jelenti, hogy a körfolyamatból távozó hőmennyiséget nem lehet a folyamatba
visszavezetni. Bizonyos tehát, hogy a hőt nem lehet teljes egészében mechanikai
munkává alakítani.
Mint látható, az I. főtételben megfogalmazott törvényszerűségek nem érvényesülnek
minden korlátozás nélkül. Ugyanis az I. főtétel értelmében lehetséges lenne a hőnek
teljes egészében mechanikai munkává való átalakítása, mivel csak azt mondja ki, hogy a
nyert mechanikai munka nem lehet nagyobb, mint az a hőmennyiség, melyet a
körfolyamatba a munkanyerés érdekében bevezettünk.
Azokat a korlátozásokat, amelyek a termodinamikai jelenségeknél az I. főtétel
érvényességén belül fennállnak, a termodinamika II. főtételében fogalmazták meg.
Clausius szerinti megfogalmazás a következő: Hő magától sem közvetlenül, sem
közvetve nem áramlik hidegebb helyről melegebb helyre.
Ebben a megfogalmazásban a „magától” kitétel annyit jelent, hogy sem a vizsgált
rendszerben, sem annak környezetében nem lép fel maradandó változás a hőnek egyik
helyről a másik helyre történő áramlása során. Amennyiben ugyanis ilyen változást
megengedünk (pl. mechanikai munka felhasználását), úgy mód van arra, hogy a
hidegebb test lehűtése mellett melegítsük a melegebb testet (hűtőgépek, hőszivattyúk).
Planck megfogalmazásában: Nem lehetséges egy olyan periodikusan működő gépet
szerkeszteni, melynek működése során más nem történik, csak egy súly felemelése és
egy tartály lehűlése.
Más szavakkal: nem lehetséges olyan körfolyamatot létrehozni, amelyik hőelvonás nélkül
dolgozik. Következésképpen a körfolyamatba bevezetett hő egy részét hőelvonással a
körfolyamatból el kell távolítani. Így most már az I. főtételre is alapozva a bevezetett hő
csak részlegesen alakítható át mechanikai munkává.
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1.5.2 Entrópia
Mindazokat a folyamatokat, melyek a II. főtétel értelmében csak egy bizonyos irányban
játszódhatnak le, illetve melyeknek következtében a változás előtt fennállott állapot a
rendszerben vagy annak környezetében valamennyi jellemzőre vonatkozóan nem
állítható vissza, meg nem fordítható, vagyis irreverzíbilis folyamatoknak nevezzük. Azt,
hogy a valóságos folyamatok irreverzíbilisek a II. főtétel általánosságában kimondja.
Nem áll rendelkezésünkre egy olyan összefüggés mely a II. főtétel matematikai
megfogalmazását adná. Matematikai megfogalmazás nélkül viszont nincs mód arra, hogy
a folyamatok reverzíbilis vagy irreverzíbilis lefolyását a számítások során figyelembe
vegyük, illetve az irreverzibilitás mértékét mennyiségileg is jellemezzük.
Ennek a feladatnak a megoldásához be kell vezetnünk egy új állapotjelzőt: az entrópiát,
mely közvetlenül ugyan nem érzékelhető, de a közeg érzékelhető és mérhető
állapotjelzői alapján számítható.
Az entrópia fogalmát a megfordítható Carnot-féle körfolyamat viszonyainak vizsgálata
alapján Clausius vezette be.
A körfolyamat hatásfoka:
q  qel
 0  be
qbe

(1.162)

Ugyanakkor izotermikus állapotváltozás esetében a következő összefüggések állnak fenn:
q12  l12
(1.163)
l12  RT ln

v2
p
 RT ln 1
v1
p2

(1.164)

Mindezek alapján:
q1  q2 T1  T2

q1
T1

(1.165)

Az 1. index a bevezetett hőmennyiséget, illetve a hőbevezetési hőfokot, a 2. index pedig
az elvezetett hőmennyiséget és a hőelvezetési hőfokot jelöli. Az (1.165) összefüggésből
következik [1]:
q1
T
(1.166)
 1
q2
T2
Másképpen rendezve:
q1
q
 2
T1
T2

(1.167)

Amennyiben a hőmennyiségeknek előjelet tulajdonítunk (hőbevezetés pozitív, hőelvezetés negatív), akkor:
q1 q2

0
(1.168)
T1 T2
Megfordítható Carnot-folyamatok esetében a q/T hányadosok (redukált hőmennyiségek)
algebrai összege zérus. Általánosságban tehát:
q
(1.169)
T  0
Az (1.169) összefüggés tetszés szerinti körfolyamatra is általánosítható. Az alábbi ábrán
feltüntetett általános körfolyamatba rajzoljunk két egymáshoz igen közel fekvő adiabatát.
Amennyiben az adiabaták eléggé közel fekszenek egymáshoz, úgy az általános
körfolyamatnak a két adiabata közé eső szakaszait mint izotermikus hőbevezetést, illetve
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izotermikus hőelvezetést tekinthetjük. Ennek megfelelően tehát a körfolyamatot
adiabaták és izotermák által határolt elemi Carnot-körfolyamatokra bonthatjuk.

p

dq1

T1

T2
dq2
V
1.14 ábra: A körfolyamatok elemi Carnot-körfolyamatokra bonthatók
Forrás: [1]
Ugyanúgy, ahogy a véges Carnot-körfolyamatokra, az elemi Carnot-körfolyamatokra is
fennáll az (1.168) összefüggés:
dq1 dq2

0
(1.170)
T1
T2
Az általános körfolyamat elemeit képező, differenciális Carnot-körfolyamatokból nyert
redukált hőmennyiségeket az egész körfolyamatra összegezve:
dq
(1.171)
 T 0
Egy olyan mennyiség, melynek zárt görbe mentén vett integrálja zérus, szükségképpen
csak a pillanatnyi állapotnak függvénye és nem függvénye annak az útnak, melyen a
közeg az illető állapotba került. Ez a termodinamikában az állapotjelző definíciója. Vagyis
az integráljel mögött szereplő mennyiség egy állapotjelző:
dq
ds 
(1.172)
T

1.6 Teljesítmény
A zárt rendszerek esetében csak térfogatváltozással nyerhető munka. Folyamatos
munkanyerés azonban csak akkor képzelhető el, ha a rendszerhez állandóan áramlik
energiahordozó közeg, amely munkavégzés után folyamatosan eltávozik, azaz a rendszer
nyitott. Az alábbi ábra sematikusan illusztrálja a nyitott rendszernek megfelelő
hőerőgépet.
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m
1

h1 , w1 , z1
p1 , v 1 , t 1

Q12

Lt12
P12

h2 , w2 , z2
p2 , v 2 , t 2

2
m

1.15 ábra: Hőerőgép sematikus ábrázolása
Forrás: [2]

 . A gép tengelyén rendelkezésre álló munka a
Az időegység alatt átáramló tömeg m
technikai munka. Ha  időtartam alatt a gép Lt12 technikai munkát szolgáltat, akkor a
gép teljesítménye:
L
(1.173)
P12  t12

A fajlagos technikai munka:
L
(1.174)
l t12  t12
m
A gép teljesítménye tehát:
ml t12
 l t12
P12 
m
(1.175)

azaz egyenlő a fajlagos technikai munka és az időegység alatt átáramló tömeg
szorzatával.
Erre a rendszerre az I. főtétel értelmében:
1
q12  l t12  h2  h1  w22  w12  g z2  z1 
(1.176)
2
Ez az összefüggés az I. főtétel (energiamegmaradás) nyitott rendszerekre alkalmazható
alakja, amelyik figyelembe veszi a kinetikus és a potenciális energiát is.
 -tal szorozzuk, akkor:
Ha az (1.176) összefüggést m









 h2  h1   1 w 2  w 2  g z2  z1 
Q12  P12  m


1
2 2



(1.177)

ahol Q 12 az időegységre vonatkoztatott hőáramot jelenti [2].

1.7 T-s diagram
Ezidáig a körfolyamatokat p–v diagramban ábrázoltuk, ahol a munka közvetlenül
mutatkozik, azonban a hőmennyiségek a diagramból közvetlenül nem olvashatók le. A
körfolyamatok hatásfokának megítéléséhez szükséges ismernünk a körfolyamatokba beés onnan elvezetett hőmennyiséget. A körfolyamat hatásfokát az is befolyásolja, hogy a
hőbevezetés és hőelvezetés milyen hőmérsékleten történik. A leírtakból következik, hogy
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a termodinamikai folyamatok szemléltetésére alkalmas az az ábrázolási mód, melynél a
folyamatba bevezetett és elvezetett hőmennyiségek, valamint a hőbevezetés és
hőelvezetés hőfoka közvetlenül látható. Ilyen ábrázolást nyerünk abban az esetben, ha a
termodinamikai folyamatokat, T–s koordináta-rendszerben ábrázoljuk. Reverzíbilis
állapotváltozás esetére ugyanis:
dq  Tds
(1.178)
Amint az egyenletből kitűnik, a T–s koordináta-rendszerben a T hőfokon közölt dq
hőmennyiség, mint a hőközlés hőfokának és a hőközlés során bekövetkező entrópia
változásnak szorzata, területként jelentkezik [1].

T

b
T
A

B

a

c
B

q AB   Tds
A

ds

s

1.16 ábra: A hőmennyiség számítás T–s diagramban
Forrás: [1]
Az A–B állapotváltozások során bevezetett hőmennyiség tehát az állapotváltozási vonal
alatti terület, vagyis:
B

q AB   Tds

(1.179)

A

Az ábrázolási módból kitűnik, hogy q nem állapotjelző, vagyis nem csak az
állapotváltozás kezdeti és végpontjának a függvénye, hanem függ attól is, hogy az
állapotváltozás milyen úton megy végbe a két pont között.
Abban az esetben, ha a vízszintes tengelyen s, [J/kgK] tehát 1 kg közegre vonatkozó
entrópia értékét mérjük fel, a diagramból leolvasható hőmennyiségek szintén 1 kg
közeggel közölt vagy attól elvont hőmennyiségeket jelzik.
Annak érdekében, hogy az állapotváltozásokat a T–s diagramban egyszerűen követhessük, célszerű megszerkeszteni a különböző állapotjelzők azonos értékeit összekötő
görbeseregeket. Így elsősorban a p = állandó és a v = állandó görbék megszerkesztése
szükséges. Ezeknek birtokában a közvetlenül mérhető állapotjelzők közül kettő (pl. T–p
vagy T–v) ismeretében meghatározhatjuk a többi állapotjelző értékét. Ehhez viszont
nélkülözhetetlen az s = s(p,T) és az s = s(v,T) függvények ismerete.
Mivel az entrópia állapotjelző értékét két egymástól független állapotjelző egyértelműen
meghatározza [1].
s  s T , p 
(1.180)
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Ennek megfelelően:
 s 
 s 
ds  
 dT    dp
T


P
 p T

(1.181)

Ugyanakkor:
dq dh  vdp
ds 

T
T
Miután az entalpia szintén állapotjelző (pl. T és p függvénye):

(1.182)

 h 
 h 

 dT    dp  vdp
 T  p
 p T
ds 
T
Rendezés után:

(1.183)


1  h 
 h  dT
ds  
    v dp

T  p T
 T  p T

Az s T szerinti parciális deriváltja tehát p = állandó mellett:
cp
1  h 
 s 
 

  
T
 T  p T  T  p

(1.184)

(1.185)

Ha az (1.185) összefüggést T állandó mellett p szerint deriváljuk, akkor:
1 2h
2 s

Tp T Tp

(1.186)

Az (1.184) szerinti összefüggés szerint az s p szerinti parciális deriváltja T állandó
mellett:

 s 
1  h 
      v 
T  p T
 p T

Az előző egyenletet T szerint deriválva:

(1.187)

 1  2h
 h 
 v  
(1.188)

 
   v   
 T  pT  T  p 
 p T
Mivel a differenciál különböző sorrendben vett másodrendű parciális deriváltjai a Youngtétel értelmében egyenlők:
1
2s

pT
T2

2 s
2s

Tp pT

(1.189)

Ebből az következik, hogy:

 1  2h
1 2h
1  h 
 v  
   v   

(1.190)

 

T Tp
T 2  p T
 T  pT  T  p 
Rendezve az előző egyenletet és a (1.183) összefüggést is figyelembe véve:

 h 
 v 
 
   v   
 T  p

 p T
Így a fenti egyenletek alapján:
cp
 v 
ds 
dT  
 dp
T
 T  p
1
T

 s 
 
 p T

(1.191)

(1.192)

Az (1.192) egyenlet integrálásából kapjuk az entrópia függvényt, vagyis esetünkben az
entrópia értékét a T és p állapotjelzők függvényében:
s A  s0 

TA c



T0

p

T

dT 

pA

 v 

  T 

p0

(1.193)

dp
p
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Ebben az összefüggésben T0, p0 és s0 az entrópia számításához alkalmasan választott
pontban összetartozó értékek. A technikai gyakorlatban pl. gázok esetében 0 oC és 1 atm
mellett az entrópia értéke s0 = 0.
Ha az entrópiát nem a (p,T) függvényében, hanem a (v,T) függvényében szeretnénk
kifejezni, akkor a hőmennyiséget az I. főtétel szerint vesszük figyelembe, és ebben az
esetben [1]:
c
 p 
ds  v dT  
 dv
T
 T v

(1.194)

illetve:
s A  s0 

TA

v

A
cv
 p 
 T dT    T  dv
v
T0
v0

(1.195)

Ideális gázok esetében, figyelembe véve az általános gáztörvényt:
 v

 T

R

 
p
p

(1.196)

Az (1.192) összefüggés a következőképpen alakul:
dp
dT
R
ds  c p
p
T
Integrálva az (1.197) összefüggést:
T
p
 R ln
s  s0  c p ln
T0
p0

(1.197)

(1.198)

Ha T0=273 K és p0=100 000 Pa, akkor s0=0. Ezzel:
T
p
s  c p ln
 R ln
(1.199)
273
100 000
Ha p=p0 akkor az ennek megfelelő görbe:
T
(1.200)
s p  p  c p ln
0
273
A többi p=állandó vonalak az (1.199) összefüggésnek megfelelően
p
s p  s p0
 R ln
(1.201)
T  állandó
100 000
értékkel vízszintes irányban eltolódva a p0 vonalból. A különböző p=állandó vonalak tehát
kongruens görbék, melyek között a vízszintes irányú metszések a hőfoktól függetlenül
állandóak. Az (1.201) összefüggésből következik, hogy a nyomásértékek a diagramban
bal oldal irányába növekednek. Tehát, amint az 1.16 ábrából kitűnik, p2>p0 és p1<p0.
A függőleges irányú metszések az egyes nyomásvonalak között természetesen nem
egyenlők egymással.
A v = állandó görbék azonos fajtérfogatú állapotokat összekötő vonalak. Ideális gázok
esetében:
R
 p 

 
v
 T v

(1.202)

Ennek figyelembevételével:
dT
dv
R
ds  cv
T
v

(1.203)
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T
p0

p2

p1

 R ln

p1
p0

s
1.17 ábra: p = állandó görbék szerkesztése
Forrás: [1]
Integrálás után, a cv fajhőt állandónak feltételezve:
T
v
s  s0  cv ln
 R ln
T0
v0

(1.204)

A fenti egyenletben a 0 indexszel rendelkező tagok tetszés szerint alkalmasan választott
kiindulópontban egymáshoz tartozó értékek. Ugyanazokat a nyomás- és hőmérsékletértékeket választva az s0 = 0, azonban:
RT0
273
v0 

R
(1.205)
100000
p0
Ezzel:
s v  v  cv ln
0

T
T0

(1.206)

A v = állandó görbék szintén kongruens görbék, a köztük lévő vízszintes metszékek
értéke:
v
 R ln
(1.207)
sv  sv0
T  állandó
v0
A térfogatok a diagramban jobbra haladva növekednek (v2>v0; v1<v0) (1.17 ábra).
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T
v1

v2

v0

p

R ln

v2
v0

s
1.18 ábra: v = állandó görbék szerkesztése
Forrás: [1]
Mivel az entalpia a hőfok függvénye, az állandó nyomáson mért fajhő és ennek hőfoktól
való függése ismeretében, bármely ideális gázra vonatkozóan elkészíthető a függőleges
tengelyen az entalpia tengely is (h–s diagram) [1].

1.7.1 Fojtás
Az állapotváltozások ismertetésének befejezéseként a technikai gyakorlatban elterjedt
fojtásos állapotváltozást tárgyaljuk. A fojtás olyan adiabatikus állapotváltozás, melynek
során munkavégzés nincsen.
Az állapotváltozás követésére vizsgáljuk a következő áramlást: egy szigetelt
csővezetékben p1 és v1 állapotú közeg áramlik w1 sebességgel. A csővezetékben egy
helyen szűkítő perem helyezkedik el. A leszűkített keresztmetszeten w2>w1 sebességgel
áramlik át a közeg. A felgyorsuláshoz szükséges munkavégzés során a közeg nyomása
p2-re csökken, fajtérfogata v2-re növekszik. A perem után a vezeték keresztmetszete
hirtelen változással akkora értéket vesz fel, hogy abban a p2, v2 állapotú közeg ismét az
eredeti w1 sebességgel áramoljon.
Az áramlás során a következő energiaátalakulások játszódnak le. A közeg felgyorsulása
során a kinetikai energia megnövekedése a belső energia rovására történik. A szűkítő
peremet elhagyva azonban a közeg sebessége és ezzel kinetikai energiája visszaesik az
eredeti értékre, mégpedig oly módon, hogy a legszűkebb keresztmetszetben fellépő p2
érték marad, és a kinetikai energia csökkenésének megfelelő energiamennyiség belső
súrlódás útján hővé alakul vissza. A folyamat során tehát először hőenergia alakul
kinetikai energiává, majd ez visszaalakul hőenergiává. Végeredményben azonban
munkavégzés nincsen, mivel a közeg kinetikai energiája az állapotváltozás elején és
végén ugyanaz. Mivel a csővezeték hőszigetelt, a folyamat adiabatikus, vagyis állandó
entalpia mellett zajlik le. Ez az állapotváltozás szükségképpen irreverzíbilis. Az
irreverzibilitás abban is felismerhető, hogy a fojtás egyik részfolyamata kinetikai energia
hőenergiává való átalakulása [1].
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1.8 Halmazállapot-változások
A továbbiakban olyan állapotváltozásokat vizsgálunk, melyek során a közeg
halmazállapota is megváltozik. Legyen pl. víz egy edényben lezárva és az állandó
nyomást a vizsgálat során állandó terhelésű dugattyú biztosítja.
A víz melegítése során annak térfogata csak jelentéktelen mértékben változik. A
melegítés során egy, a nyomás által meghatározott hőmérsékleten a víz forrni kezd. A
keletkező gőz hőmérséklete megegyezik a víz hőmérsékletével. Így pl. 760 Hgmm
nyomás mellett a víz forrása 100 oC hőmérsékleten következik be. Magasabb nyomás
mellett a forrási hőmérséklet is magasabb. A forrás során keletkező vízgőz térfogata
lényegesen nagyobb, mint a víz térfogata. A keletkező gőz a még el nem gőzölgött víz
felett foglal helyet, és térfogatának megfelelően felemeli a dugattyút. A forrás során a
gőz és a víz hőmérséklete egyaránt változatlan marad. Abban az esetben, ha a
hőbevezetést fokozzuk, a forrás élénkebb lesz, de a hőmérsékletben változás nem
mutatkozik sem a víznél, sem a gőznél. A gőz hőmérsékletének növekedését akkor
tapasztaljuk, ha az utolsó csepp víz is elpárolgott már. Ettől kezdődően a gőz úgy terjed
ki, mint egy gáz [1].

Q

Q

Q

Q

1.19 ábra: Víz párolgása
Forrás: [1]

1.8.1 Tenziógörbe
A kísérletek tanúsága szerint minden nyomáshoz meghatározott forrási hőmérséklet
tartozik egy-egy közegnél. Az így egymáshoz rendelt nyomásokat és hőmérsékleteket
telítési nyomásnak, illetve telítési hőmérsékletnek nevezzük. Az összetartozó nyomás- és
hőmérséklet-értékeket berajzolva egy p–t diagramban kapjuk az ún. tenziógörbét,
melynek lefutása különböző anyagoknál más és más. A p–t síkban a tenziógörbétől balra
eső pontoknak megfelelő állapotokban a közeg folyadék halmazállapotban van, míg a
tenziógörbétől jobbra gőzállapotokat jelző pontok helyezkednek el. Telített állapotban
tehát egy közeg nyomása és hőmérséklete többé nem egymástól független állapotjelzők,
hanem az egyik megadása egyértelműen meghatározza a másikat is [1].
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1.20 ábra: Tenziógörbék
Forrás: [1]

1.8.2 Határgörbék
Abban az esetben, ha az előző kísérlet alkalmával a különböző nyomásoknál mért
összetartozó hőmérsékletet és fajtérfogatot t–v diagramban felrajzoljuk, a következő
ábrában bemutatott görbéket kapunk.

1.21 ábra: Határgörbék
Forrás: [1]
A p1 nyomás mellett az 1’ pontban éri el a víz a telítési hőmérsékletet, az ehhez tartozó
fajtérfogat v’. Az elpárolgás során egyaránt jelen van a rendszerben víz és gőz. A víz–gőz
rendszer térfogatát pl. az A pontban a víz és gőz mennyiségi aránya alapján határozzuk
meg. Az elpárolgás során előálló víz és gőz keveréket nedves gőznek nevezik. Az
elpárolgás előrehaladtával a keverék víztartalma csökken, míg végül a víz teljes
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egészében elpárolog. Abban az állapotban, melynél az elpárolgás teljes egészében
befejeződött, de a keletkezett gőz hőmérséklete még megegyezik az elpárolgás
hőmérsékletével, a gőzt száraz, telített gőznek nevezzük, amelynek fajtérfogata az 1”
pontnak megfelelően v”. Összekötve azokat a pontokat, melyek különböző nyomás
mellett az elpárolgás kezdetét jelezték, kapjuk az ún. alsó határgörbét, míg az
elpárolgást befejeződését jelző pontok a felső határgörbét adják. A két határgörbe között
fekvő területet nedves gőz területnek vagy telítési területnek nevezzük. Az alsó
határgörbétől balra eső pontok folyadékállapotokat jelölnek. A felső határgörbétől jobbra
eső pontok viszont gőzállapotokat jelölnek, amelyeknek nagyobb a hőmérséklete, mint a
nyomásukhoz tartozó telítési hőmérséklet. A telítési hőmérsékletnél nagyobb
hőmérsékletű gőzt túlhevített gőznek nevezzük, amely tulajdonságaiban nem különbözik
a valóságos gázoktól. Abban az esetben, amikor a nyomást megfelelően alacsony értékre
állítjuk be a túlhevített gőzök viselkedése megközelíti az ideális gáz viselkedését. A gőz
és gáz elnevezés meglehetősen önkényes. Általában ugyanis azokat a gáz halmazállapotú
közegeket nevezzük gőznek, amelyeknek folyadékfázisával a mindennapi életben
találkozunk. Így pl. vízgőzről beszélünk, ugyanakkor a levegő az mindig gáz. Bár
megfelelően alacsony hőmérséklet mellett cseppfolyósítható [1].

1.8.3 Kritikus állapot
A határgörbéket felrajzolva megállapíthatjuk, hogy az elpárolgás során bekövetkező
térfogat-növekedés v”–v’ annál kisebb, minél nagyobb az alkalmazott nyomás. Egy
bizonyos nyomásértéknél ez a térfogat-növekedés egyenlő a nullával. Ezt a nyomást
kritikus nyomásnak nevezzük. Tételezzünk fel egy nyomásálló edényben adott
mennyiségű gázt. Ha az edényben állandó hőmérséklet mellett növelni kezdjük a
nyomást, akkor a gáz fajtérfogata csökken. Egy bizonyos idő elmúltával eléri a v”
értéket, és a gáz kondenzálódni kezd. A ködképződés megkezdése után azonban a
térfogat csökkenése ellenére sem növekszik a nyomás mindaddig, amíg az egész
gázmennyiség nem kondenzálódott és a közeg felvette a v’ fajtérfogatot. A kísérletet
különböző hőmérsékleten végrehajtva kapjuk a következő ábrában felrajzolt görbesereget.
Az izotermák töréspontjain keresztül ebben az esetben is felrajzolhatjuk az alsó és felső
határgörbéket. Egy bizonyos hőmérsékletnél azonban azt tapasztaljuk, hogy
ködképződés nem lép fel a vizsgált térben. Ezt a hőmérsékletet kritikus hőmérsékletnek
nevezzük [1].
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1.22 ábra: Kritikus állapot
Forrás: [1]
Az izotermáknak az a szakasza, mely az alacsonyabb hőmérsékleteknél vízszintesen
haladt, tk kritikus hőmérsékletnél egyetlen ponttá zsugorodik össze, mely pontban az
izotermának vízszintes érintője és inflexiója van. Ebben a pontban, amelyet K-val
jelölünk, törésmentesen kapcsolódik egymáshoz az alsó és a felső határgörbe. Az így
meghatározott állapot a közeg kritikus állapota. Abban az esetben tehát, ha a folyadék
hevítése a kritikus vagy annál nagyobb nyomás mellett történik, a folyadék hőmérséklete
és térfogata folyamatosan növekszik, és a forrás, illetve elgőzölgés jelensége nem
tapasztalható. A hőközlés során tehát nem alakul ki folyadékfelszín, amely a két fázist
egymástól elválasztja.
A víz kritikus paraméterei: pk = 225,65 at; tk = 374,15 oC; vk = 0,00326 m3/kg.

1.8.4 Olvadás, szublimáció
Mint láttuk, a tenziógörbének növekvő nyomás és hőmérséklet mellett a kritikus paraméter értékeknél vége szakad. A kérdés az, mi történik a tenziógörbével csökkenő nyomás
és hőmérséklet-értékek mellett. CO2 esetében pl. az tapasztalható, hogy –56,6 oC és
5,28 atm hőmérséklet és nyomás mellett a folyékony CO2 fagyni kezd, és szilárd széndioxid keletkezik. Ennél a hőmérsékletnél és nyomásnál tehát mindhárom fázis létezhet
ugyanabban a rendszerben. Azt az állapotot, amelyben a közeg mindhárom fázisa
egyensúlyban van egymással, hármaspontnak nevezzük. -56,6 oC alatt folyékony széndioxid nem létezik, gáz azonban igen. A tenziógörbének a hármaspont alatti szakasza a
szilárd és gáznemű fázisok közötti egyensúlyi állapotokhoz tartozó nyomás- és
hőmérséklet-értékeket köti össze. A szilárd és gázfázis közötti halmazállapot-változást
szublimációnak nevezzük. Szublimáció esetén a halmazállapot-változás csak a szilárd
közeg felületén megy végbe. A fagyás, illetve megszilárdulás során, amíg a
halmazállapot-változás tart adott nyomás mellett állandó hőmérséklet uralkodik. A
hőelvonás hatására a hőmérséklet csak akkor kezd csökkeni, ha a közeg teljes
mértékben megfagyott. Abban az esetben, ha a hármasponthoz tartozó nyomásnál
magasabb nyomáson végezzük a szilárd szén-dioxid melegítését, akkor a szén-dioxid
nem szublimál, hanem megolvad [1].
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A víz hármaspontja t = +0,0075 oC-nál és p = 0,0062 nyomáson van.

1.8.5 Elpárolgási hő
Elpárolgási hőnek nevezzük azt a hőmennyiséget, melyet 1 kg telítési hőmérsékleten lévő
folyadékkal állandó nyomáson közölni kell ahhoz, hogy az teljes egészében száraz telített
gőzzé váljon. Az elpárolgási hő értéke tehát az elpárologtatás nyomásának és
hőmérsékletének függvénye (kritikus nyomás mellett egyenlő a nullával).
Az elpárolgás során a közölt hőmennyiség az entalpia segítségével fejezhető ki:
r  h"h'
(1.208)
ahol h” a száraz telített gőz entalpiája; h’ a telített folyadék entalpiája. Figyelembe véve
az entalpia összefüggését:
r  u" pv "  u' pv '
(1.209)
Az összefüggést átrendezve:
r  u"u'  pv "v '

(1.210)

1.23 ábra: A hármaspont
Forrás: [1]
Mint látható az elpárolgási hő két részre bontható: az elpárolgás során bekövetkező belső
energiaváltozásra, valamint az elpárolgás során állandó nyomás mellett bekövetkező
térfogatnövekedés során végzett munkára.
Az elpárolgás során bekövetkező belső energiaváltozást rejtett hőnek is nevezik.
Észrevehető, hogy az elpárolgási hő és a rejtett hő nem egyenlő egymással.

1.8.6 Olvadáshő
Azt a hőmennyiséget, amelyik az olvadási hőmérsékleten lévő szilárd halmazállapotú
közeghez vezetendő annak érdekében, hogy az teljes mértékben folyadék
halmazállapotba menjen át, olvadáshőnek nevezzük.
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1.9 Vízgőz diagramok
1.9.1 A vízgőz T–s diagramja
A gázok mellett a gyakorlatban legnagyobb jelentőségű termodinamikai munkaközegünk
a vízgőz. Így szükséges a vízgőz diagramjának részletes ismerete.
Ez a diagram bonyolultabb, mint az ideális gázok T–s diagramja, mivel tartalmazza a
folyadék halmazállapotra, a folyadék–gőz halmazállapotra és végül a gőz halmazállapotra
vonatkozó részeket. Ez utolsó rész megszerkesztése a legbonyolultabb mivel a felső határgörbe közelében a vízgőz viselkedése jelentősen eltér a gázok viselkedésétől (fajhője
nem csak a hőmérséklet, hanem a nyomás függvényében is jelentősen változik) [1].
A diagram megszerkesztéséhez a már ismert összefüggést használjuk fel:
s A  s0 

TA c



T0

p

T

dT 

pA

 v 

  T 

p0

(1.211)

dp
p

Első lépésként rögzíteni kell azt az állapotot, melyet az entrópiaértékek számításához
kiindulási pontnak tekintünk. Válasszuk a p0, T0 értékekhez az s0 = 0 értéket a
számítások kiindulásául. A T0 értéknek kisebbnek kell lennie, mint a p0 nyomáshoz
tartozó telítési hőmérséklet (Ts). Ez annyit jelent, hogy a kiindulási pontban a választott
halmazállapot folyadék, mivel az adott nyomáshoz tartozó telítési hőmérsékletnél alacsonyabb hőfokon, az adott nyomáson a közeg csak folyadékfázisban létezhet.
Elsőként szerkesszük meg a p = állandó görbéket. Ebben az esetben az előző egyenletben a második tag nulla, mivel dp = 0. A következő ábrában a p = p0 vonal van
felrajzolva.

1.24 ábra: A p=állandó görbe
Forrás: [1]
A 0-1 állapotváltozásba a folyadékot T0 hőmérsékletről Ts telítési hőmérsékletig melegítjük. A fajhőt abban a szakaszban cpf–fel jelöljük, mivel az a folyadékra vonatkozik. A Ts
hőmérséklet elérése után, további hőközlés esetén, a folyadék hőmérséklete nem
emelkedik tovább, hanem megindul a folyadék elgőzölgése. A p0 nyomásvonal mene-
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tében tehát az elpárolgásnak megfelelő Ts = állandó szakasz következik. Az elpárolgás
során bekövetkező entrópiaváltozás:
2

2

dq
r
1
(1.212)
 T  T  dq  T
s 1
s
1
Az elpárolgás során fellépő entrópiaváltozás tehát az adott nyomáshoz tartozó elpárolgási
hő és a telítési hőmérséklet hányadosa.
Az elpárolgás után további hőmennyiséget közölve a gőzzel, annak hőmérséklete ismét
emelkedni kezd és a gőz túlhevítetté válik. A túlhevített gőz entrópiáját a száraz telített
gőz ismert s2 entrópia-értékéből kiindulva számíthatjuk:
s2  s1 

s  s2 

T



Ts

c pg
T

(1.213)

dT

A gőz fajhője szintén a nyomásnak és a hőmérsékletnek is függvénye.
A következő ábrán az egyes állapotváltozások során közölt hőmennyiségek vannak
felrajzolva [1].

1.25 ábra: A közölt hőmennyiségek számítása
Forrás: [1]
A hőmennyiségek a T–s diagramban mint felületek jelentkeznek. A 0-1 szakaszon
bevezetett hőmennyiség, mely a folyadéknak a kiindulási állapotból a telítési
hőmérsékletig történő felmelegítéséhez szükséges, az ún. folyadékhő. Az 1-2 szakasz
alatti terület az elpárolgási hő, míg a 2-3 szakasz alatti terület a gőz, telítési
hőmérsékletről a túlhevítési hőmérsékletre történő felmelegítéséhez szükséges
hőmennyiség. Mivel a vizsgált esetben a hőmennyiségeket állandó nyomáson közöljük, a
bevezetett hőmennyiségek az entalpia-értékek segítségével is kifejezhetők. Általában a
telített folyadék entalpiájára a h’, a száraz telített gőz entalpiájára a h” jelölést
alkalmazzuk. Az entrópia számításának kiindulópontjául kijelölt állapothoz tartozó
entalpia-értéket is általában nullára szokták felvenni. A következő ábrában a p1>p0 és a
p2<p0 nyomásvonalak vannak ábrázolva. Az állandó nyomásvonalak töréspontjait (az
elpárolgás kezdetét és végét jelző pontokat) összekötve kapjuk az alsó és felső
határgörbét. A nyomás növelésével a két határgörbe közeledik egymáshoz és a kritikus
pontban törésmentesen találkozik. Az elpárolgási hő a nyomás növekedésével egyre
kisebb lesz. A kritikus pontban a közeg elpárolgási hője nulla [1].
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A gyakorlatban még alkalmazott 100 at nyomásig a víz fajhőjének nyomástól való
függése jelentéktelen. Ezért a folyadékfázisra vonatkozó entrópia-változás a
következőképpen alakul:
s  s0 

T

c

T

(1.214)

dT

T0

Mivel a kiindulási pontban s0 = 0 és 0…40 oC között a víz fajhője állandónak tekinthető
(c0 = 4180 J/kgK), az entrópia:
T
s  c0 ln
(1.215)
273

1.26 ábra: p = állandó vonalak
Forrás: [1]
A 40 oC-nál magasabb hőmérsékleten
hőmérséklettől való függését:

figyelembe

kell

venni

a

víz

fajhőjének

(1.216)
c  a  bT  dT 2
Ahol: a=1,18111; b=0,00123556; d=0,000002073.
Ezzel az entrópia:
T
d
s  s40  a ln
 bT  313  T 2  3132
(1.217)
313
2
Különböző hőmérséklet-értékeket behelyettesítve (40 és 300 oC között) megkapjuk a
nyomásállandó vonalak (és egyben az alsó határgörbe) 40 és 300 oC közötti szakaszát.
Az alsó határgörbe ismeretében az összetartozó elpárolgási hő és telítési hőmérsékletértékek segítségével meghatározhatjuk a felső határgörbe pontjait.
A két határgörbe között elhelyezkedő pontok gőz–víz keveréket jelölnek. Az alsó
határgörbén a közeg még teljes egészében folyadékfázisban van, a felső határgörbén
pedig teljesen gőzállapotban. A közbenső pontokhoz tartozó keverékek gőztartalma az
elpárolgás során bevezetett hőmennyiséggel arányos. Ennek figyelembevételével
meghatározhatók az azonos gőztartalmú állapotokat összekötő x = állandó vonalak,
mégpedig úgy, hogy az egyes nyomásállandó vonalaknak a két határgörbe közé eső
vízszintes szakaszát 10-10 részre osztjuk, és a megfelelő pontokat egymással
összekötjük. Az x = állandó vonalak a kritikus pontban futnak össze.
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1.27 ábra: Az x = állandó vonalak szerkesztése
Forrás: [1]
A gőzkörfolyamatokban, melyek állandó nyomáson történő hőközlésből és hőelvonásból,
valamint adiabatikus munkavégzésből épülnek fel, célszerű az energia-átalakulásokat az
entalpia segítségével számolni. Ezért szükséges a T–s diagramban a h = állandó vonalak
feltüntetése is. A kiindulópontban (0 oC hőmérsékletű víz, folyadék állapotban) az
entalpia értéke nulla. A diagram különböző pontjaihoz tartozó entalpiaértékeket abból
kiindulva határozhatjuk meg, hogy az entalpia megváltozása egyenlő az állandó
nyomáson közölt hőmennyiséggel. Az ábrában az entalpia értékét a C pontban úgy
kapjuk meg, ha meghatározzuk azt a hőmennyiséget, melyet a nulla entalpiával
rendelkező vízzel állandó nyomáson közölni kell, hogy a C állapotba jusson. A 0-B-C
állapotváltozások során közölt hőmennyiséget a 0BCG0’0 terület jelöli. Mivel a hőközlés
nulla entalpiával rendelkező pontban kezdődött és állandó nyomáson történt, ez a terület
egyben a C pont entalpiáját is jelöli. A h = állandó vonal megszerkesztése annyit jelent,
hogy megkeressük és összekötjük a diagramban mindazokat a pontokat, melyekhez
azonos entalpia-értékek tartoznak. Egy, a C ponthoz tartozó nyomásnál kisebb nyomás
mentén elvégezve ezt, az E pontot kapjuk. Ez azt is jelenti, hogy az ABCD és DEFG
területek egymással egyenlők.
Az alábbi ábra mutatja a h állandó vonalak menetét a két határgörbe közötti nedves gőz
területen, valamint a túlhevítési mezőben is [1].
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1.28 ábra: A h = állandó vonalak szerkesztése
Forrás: [1]
Mint látható a határgörbék között a felső határgörbéhez közel a h-vonalak meredeken
esnek. A felső határgörbétől távolodva azonban a gőz viselkedése egyre inkább
megközelíti az ideális gázokét (a h-vonalak vízszintesbe mennek át). Ez megfelel annak,
hogy az ideális gázok entalpiája nem függvénye a nyomásnak, csak a hőmérsékletnek.
A gőzkörfolyamatokban igen nagy szerepet játszó folyamat az adiabatikus
állapotváltozás. A T–s diagramban a reverzíbilis adiabatikus állapotváltozást egy
függőleges vonal jelzi. A következő ábra egy reverzíbilis adiabatikus expanziót mutat be.
Az állapotváltozás során kinyerhető munka a belépő és kilépő állapotokhoz tartozó
entalpiák különbsége. Az 1 és 2 pontokhoz tartozó entalpia a 0a1dc0, illetve a 0b2dc0
területeknek felel meg. Mivel a technikai munka a két érték különbsége, a munkát a
diagramban a bevonalazott terület mutatja.

1.29 ábra: Izentrópikus expanzió
Forrás: [1]
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Az alábbi ábrában az irreverzíbilis adiabatikus expanziót mutatjuk be.
Az expanzió p3 nyomáson a 3 pontban ér véget. Az expanzió során kinyert munka ebben
az esetben is a kezdeti és a végső entalpiaértékek különbsége. Esetünkben tehát h1–h3.
Amennyiben a végzett munkát ebben az esetben is mint területet ábrázoljuk, az
adiabatikus irreverzíbilis expanziót vissza kell vezetni egy vele egyenértékű (azonos
munkát szolgáltató) reverzíbilis állapotváltozásra. E célból megkeressük az 1 pontból
kiinduló függőleges (adiabatikus reverzíbilis állapotváltozásnak megfelelő állapotváltozási
vonal) és az expanzió végpontjához tartozó h3 entalpiavonal metszéspontját (3’). Ezzel a
p1–p3 nyomások között lejátszódó irreverzíbilis adiabatikus expanziót visszavezettük egy
vele egyenértékű p1–p3’ nyomások között lezajló reverzíbilis adiabatikus expanzióra
(egyenlő entalpiaváltozás). Az 1–3’ állapotváltozásnak megfelelő munka pedig a
vonalazott terület [1].

1.30 ábra: Irreverzíbilis adiabatikus expanzió
Forrás: [1]
A következő ábrában a fojtásos állapotváltozás menetét mutatjuk be.

1.31 ábra: Fojtás
Forrás: [1]
A fojtás során a közeg entalpiája változatlan marad, így ezt az állapotváltozást h = állandó vonalak mentén ábrázoljuk. Az 1–2 állapotváltozás túlhevített mezőben, a 3–4
állapotváltozás pedig telített mezőben lejátszódó fojtást mutatja [1].
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1.9.2 A vízgőz h–s diagramja
A T–s diagram a termodinamikai folyamatok szemléltetése céljából kiváló, a konkrét
számítások elvégzése esetében már nehezen alkalmazható. A területenként jelentkező
munkák és hőmennyiségek szemléletesek, de ezeknek a mennyiségeknek planimetrálás
útján való meghatározása a gyakorlati számításoknál nyilvánvalóan nehézkes. A
gőzkörfolyamatoknál leggyakrabban előforduló állapotváltozásokat (hőközlés és
hőelvonás p = állandó mellett, illetve adiabatikus munkavégzés) az entalpia-értékek
segítségével egyszerűbben számíthatjuk. Ennek megfelelően célszerű egy olyan diagram
megszerkesztése, melyben a függőleges tengelyen az entalpia-értékek szerepelnek, míg
a vízszintes tengelyen változatlanul az entrópia. Ebben a diagramban az entalpiakülönbségek az ordináta-tengelyen közvetlenül leolvashatók, az adiabatikus folyamatok
reverzibilitása vagy irreverzibilitása az állapotváltozás vonalának függőleges vagy attól
eltérő voltában mutatkozik.
A diagram megszerkesztésénél a kiindulási pont megegyezik a T–s diagram
megszerkesztésénél felvett értékkel, tehát h0 = s0 = 0, T0 és p0 mellett.
Mint látható a T–s diagramhoz képest az alsó és felső határgörbe menete bizonyos
torzulást szenved. A kritikus pont nem a határgörbék legmagasabb pontja, mivel van a
kritikus ponthoz tartozó hőtartalomnál nagyobb hőtartalmú száraz telített gőz is. A p =
állandó vonalak és az alsó határgörbe gyakorlatilag egybeesnek. Az egyes p = állandó
vonalak a határgörbéről a telített folyadékállapotnak megfelelő entalpia-értékeknél
ágaznak le. A két határgörbe között az állandó nyomás és hőfokvonalak együtt haladnak,
mivel állandó nyomáson történő elpárolgás esetén annak hőfoka is adott és állandó.
Állandó nyomáson:
dq p  dh  Tds
(1.218)
Ebből következik, hogy állandó nyomás mellett az entalpia parciális deriváltja az entrópia
függvényében:
 h 
  T
 s  p

(1.219)

Az elpárolgás során tehát, amikor a hőmérséklet értéke és a vonalak iránytangense
állandó, egyeneseket kapunk. A felső határgörbe elhagyása után, amikor túlhevítés során
emelkedik a gőz hőmérséklete, a nyomásállandó vonalak a két határgörbe között
érvényes egyenesből törésmentesen logaritmikus vonalakba mennek át. A határgörbe
elhagyása után a T = állandó vonalak vízszintesbe hajlanak.
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1.32 ábra: A h–s diagram
Forrás: [1]

1.9.3 Rankine–Clausius-körfolyamat
A hőerőművek gőzkörfolyamata lényegében a kazánban történő állandó nyomású hőközlésből, egy gépben lejátszódó adiabatikus expanzióból, állandó nyomáson történő
hőelvonásból (kondenzáció) és végül a kondenzátumnak a kazánba történő adiabatikus
visszatáplálásából áll [1].

1.33 ábra: A körfolyamat összetevői
Forrás: [1]
A gőz termelése a kazánban történik (a). A kazánban keletkezett telített gőz a
túlhevítőben (b) tovább melegszik, majd a (c) expanziós gépben (pl. turbina)
adiabatikusan munkát végez. Az expandált gőz a kondenzátorba kerül (d), majd a
képződött kondenzátumot a tápszivattyú (e) visszaszállítja a kazánba.
A körfolyamatot T–s diagramban az alábbi ábrában rajzoltuk fel.
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1.34 ábra: A körfolyamat ábrázolása T–s diagramban
Forrás: [1]
Az 1–2 állapotváltozás a p0 nyomású telített állapotú kondenzátumnak a kazán p1
nyomására történő felemelését, tehát a kazánba történő betáplálást mutatja. A 2–3’
állapotváltozás állandó nyomáson történő hőközlés, a 3’–3” állandó nyomáson történő
elgőzölgés, melyet a 3”–4 túlhevítés követ. A túlhevített gőz az expanziós gépben
adiabatikus expanziót végez (4–5 állapotváltozás). A körfolyamat az expandált gőznek a
p0 nyomás mellett történő kondenzálásával zárul. A bevezetett hőmennyiség: 23’3”4ba2
terület, az elvezetett hőmennyiség: 51ab5 terület, a kinyert munka pedig az: 123’3”451
terület [1].
A körfolyamat ábrázolását h-s diagramban az alábbi ábra mutatja be.

A körfolyamat hatásfoka:

 

l
q be



h4

 h5   h2  h1 
(1.22
h4  h2 

0)

1.35 ábra: A körfolyamat ábrázolása h–s diagramban
Forrás: [1]
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2.

HŐVÁNDORLÁS

Általános és alapvető tapasztalat, hogy az egymástól eltérő hőmérsékletű közegek,
illetve egy közeg különböző hőmérsékletű részei között hőfok-kiegyenlítődés jön létre, ha
a vizsgált rendszer külső behatásoktól mentes. Az is ismeretes, hogy a hőfokkiegyenlítődés mindig a melegebb közegből (közegrészből) a hidegebb közegbe
(közegrészbe) átáramló hőmennyiség hatására jön létre. A „hőközlés” a hő a tér egy
pontjáról valamely más pontjára való eljutásának, a hő terjedésének törvényszerűségeit
tárgyalja.
A hő terjedésének három alapvető módját különböztetjük meg: hővezetés, konvekció és
hősugárzás.

2.1 ábra: A hősugárzás
Forrás: [3]
Szilárd testekben, melyeknek molekulái makroszkopikusan nyugalomban vannak vagy
laminárisan áramló folyadékokban, melyeknél az áramló közeg részecskéi a hőáramlás
irányában nem végeznek elmozdulást, a hő a különböző közepes sebességű molekulák
ütközése révén molekuláról molekulára, illetve fémeknél a szabad elektronok diffúziója
révén terjed (A diffúzió latin eredetű szó, jelentése szétterjedés.). A hőterjedésnek ezt a
módját hővezetésnek nevezzük.
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2.2 ábra: Hővezetés fémekben
Forrás: [4]
A hő terjedésének másik jellegzetes módja a konvekció (hőszállítás), mely a hőhordozó
közegen belüli áramlásokkal kapcsolatos, tehát folyadékokban és gázokban léphet fel. A
hőhordozó-közeg molekula-csoportjai ebben az esetben, a hőáramlás irányában
makroszkopikus méretekben is változtatják a helyüket. A hőáramlás irányában így
elmozduló molekula-csoportok hosszabb vagy rövidebb ideig megtartják hőfokukat (belső
energiájukat) és ezzel elmozdulásuk során mintegy szállítják a hőt. Bizonyos út
megtétele után a folyadékrészecskék (konvekció-elemek) ütköznek és keverednek
egymással, majd új konvekció-elemek képződnek és indulnak tovább. Mivel egy-egy
ilyen molekula-csoport képződése és szétesése között, a molekuláris méretekhez képest
igen jelentős utat tesz meg, a konvekció fellépése a hőterjedés intenzitásának jelentős
növekedését eredményezi. A konvekcióval egyidejűleg minden esetben fellép hővezetés
is, azonban ez elhanyagolható a konvekciós hőáramhoz képest. Ha a hőenergiát szállító
közeg szilárd testnek adja át a hőt, akkor hőátadásról beszélünk.
Hősugárzás esetében a hő elektromágneses hullámok formájában terjed a térben, és a
sugárzást felfogó testben a sugárzási energia hővé alakul.
A hőterjedés alapvető formái általános esetben együttesen lépnek fel, azonban
valamelyik hőterjedési mód dominál és így megengedhető a másik kettő hatásának
elhanyagolása [1; 2].

2.1 Hővezetés
2.1.1 A hőfokmező
A hőfokmező jelenti a vizsgált test pontjaiban fellépő hőmérsékletek összességét, ezek
térbeli és időbeli eloszlását. Mivel a hőmérséklet skaláris mennyiség, a hőfokmező skalár
mező. Ezt a mezőt matematikailag a derékszögű koordináta-rendszerben a következő
függvény írja le:
t  t x, y , z,  
(2.1)
ahol: x, y, z helykoordináták;  – idő.
Az egyenlettel jellemzett mező egy tetszés szerinti pontjából különböző irányokba
elmozdulva általában az egyenlet által meghatározott állapotjelző változását figyelhetjük
meg. Amennyiben bármely irányban végzett végtelenül kis elmozduláshoz tartozóan a
függő változó megváltozása is végtelen kicsi, a mezőt a vizsgált pontban folytonosnak
nevezzük. Amennyiben végtelen kis elmozduláshoz a függő változó véges elmozdulása
tartozik, a vizsgált pontban a mező nem folytonos. Ezeket a megállapításokat az egész
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mezőre átvihetjük és abban az esetben, ha a mezőben egyetlen olyan pont sem adódik,
ahol a mező nem volna folytonos, magát a mezőt folytonosnak nevezzük. Abban az
esetben, ha a hőfokmező valamely A pontban folytonos, úgy az A pontból kiindulva olyan
irányokat fogunk találni, melyek felé elmozdulva a hőmérséklet nem változik. Az így
adódó pontok összessége felületet alkot, melyet az jellemez, hogy annak mentén a
hőmérséklet állandó. Miután egy pontban két egymástól eltérő hőmérséklet nem léphet
fel, az izotermikus felületek nem metszik egymást. Ezek a felületek vagy a test felületén
végződnek, vagy a testen belül helyezkednek el és így zárt felületet alkotnak.

2.1.2 Hőfokgradiens
Az előbbi esetben, a vizsgált A pontból kiindulva van egy olyan irány, amely szerint a
hőfokváltozás a legnagyobb (az A ponton áthaladó izoterma és a szomszédos izoterma
között a legkisebb a távolság). Ez az irány az izotermikus felület normálisa a vizsgált
pontban. A hőfokváltozás adott elmozdulásra eső nagysága fordítva arányos a normális
két izoterma közötti hosszával. A hőfokeloszlás tehát az A pont közvetlen környezetében
meghatároz egy vektort, mely a legnagyobb hőfokváltozás irányába mutat és melynek
abszolút értéke a hosszegységre eső hőfokváltozással egyenlő. A vektor előjelét úgy
állapítjuk meg, hogy pozitívnak tekintjük azt, ha a növekvő hőmérsékletek irányába
mutat. Az így definiált vektor a hőfokmező gradiense az A pontban (grad t). Az
izotermikus felületek ortogonális trajektóriáinak görbeseregével adott, és a vektorok
nagysága a szomszédos izotermikus felületek közötti távolsággal fordítottan arányos.

2.1.3 Hőáram-sűrűség
Egy mező valamely pontjában fellépő hőáram-sűrűség alatt vektort értünk, melynek
iránya a hőáramlás iránya, abszolút értéke pedig a hőáram-sűrűség értéke. A hőáramsűrűség a hő áramlási irányára merőleges egységnyi felületen, időegység alatt áthaladó
hőmennyiség. A vektor abszolút értékének dimenziója tehát [J/(m2s)] vagy [W/m2].
Egy homogén és izotróp test belsejében a test fizikai állapota szimmetrikus, így a
hőfokgradiens vektor és a hőáram-sűrűség vektor iránya megegyezik. Mivel a hő
mindenkor a csökkenő hőfokok irányába áramlik, a két vektor értelme ellentétes. A
kísérletek szerint a hőáram-sűrűség arányos a hőfokesés első hatványával. Ebből
következik a hővezetés alapegyenletének vektoriális formában történő megfogalmazása:

q  grad t
(2.2)
Az egyenletben az arányossági tényező a test anyagának hővezetési tényezője.
A tetszés szerinti dF felületelemen áthaladó hőáram abszolút értéke:
dQ   grad t cos dF
(2.3)
ahol  a hőfokgradiens vektor és a felületelem normálisa által bezárt szög.
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2.3 ábra: Hőfokgradiens a dF felületen
Forrás: [1]
Ezzel a (2.3) összefüggés:
dQ  grad t dF

(2.4)

n

Az egyenlet jobb oldali tagját mint a hőfokgradiens vektor és a felületelem vektor skaláris
szorzatát értelmezhetjük. Ennek megfelelően:


dQ  q  dF
(2.5)
Egy véges F felületen fellépő hőáram:


Q   q  dF



(2.6)

F

A  idő alatt átáramló hőmennyiség: [1]:
 

Q     q  dF

(2.7)

0F

2.1.4 A hővezetés általános differenciálegyenlete
Az energiamegmaradás tételét a hővezetés jelenségére alkalmazva meghatározható a
hővezetés általános differenciálegyenlete.
Vizsgáljuk egy hővezető közeg V térfogatú részének energiaegyensúlyát. A V térfogatban
lévő tömeg:
m

 dV

(2.8)

V

A hőkapacitás:
C 

 cdV

(2.9)

V

Ha a hőmérséklet időszerinti változása
dQ  d  c
V

t
d , ennek létrehozásához:


t
dV


(2.10)

hőmennyiség szükséges.
A szilárd testeknél a térfogatváltozás, így a térfogatváltozási munka és ezzel az állandó
nyomáson és térfogaton mért fajhő különbsége is elhanyagolható. A közölt hőmennyiség
származhat a vizsgált térrészen belül elhelyezkedő hőforrásból (dQ1), vagy érkezhet a
vizsgált térrészt határoló felületen keresztül hővezetéssel (dQ2). E két hőmennyiség
összege a (2.10) összefüggéssel kiszámított hőmennyiséggel egyenlő:
dQ  dQ1  dQ2
(2.11)
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A hőforrást a térfogategységben időegység alatt szolgáltatott hőmennyiséggel
jellemezhetjük (qv, J/(m3s)). A belső hőforrás által d idő alatt keletkezett hőmennyiség:
dQ1  d  qv dV

(2.12)

V

A térrészt határoló F felületen át vezetéssel a térrészbe belépő és onnan szintén
vezetéssel kilépő hőmennyiség eredője ugyancsak d idő alatt:


dQ2  d  q  dF
(2.13)
F

A negatív előjel azért szükséges, mert a dQ2 hőmennyiséget akkor tekintjük pozitívnak,
ha a vizsgált térrész hőfokát növeli, a felület normálisa pedig akkor pozitív, ha a vizsgált
térrészből kifelé mutat. A negatív előjel alkalmazásával lesz a dQ2 értéke pozitív, ha a
térrészbe belépő és onnan kilépő hőmennyiségek különbsége pozitív [1].

2.4 ábra: A szilárd test és a környezete közötti vezetéses hőcsere
Forrás: [1]
Mindezek után:


t
d  w
dV  d  q  dF  d  qV dV
(2.14)

V
F
V
A Gauss–Ostrogradski-tétel értelmében az egyenlet jobb oldalának első tagja a
következőképpen alakítható át:



(2.15)
 q  dF   div qdV
F

V

Behelyettesítve a (2.14) összefüggésbe:
d  w
V


t
dV  d  div qdV  d  qV dV

V
V

(2.16)

Amiből:

t


 divq  qV dV  0
d   w


V

(2.17)

Az integrál akkor nulla, ha az integrál alatti mennyiség nulla. Ezzel:
t
w
 div gradt   qv
(2.18)

illetve:
t
w
 t   qV
(2.19)

ahol: , w,  (x, y, z, t) függvénye, qv pedig ezek mellett függhet az időtől is.
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Ha az anyagjellemzők állandónak tekinthetők, akkor a hővezetés általános egyenlete
egyszerűsíthető:
q
t
 a 2t  v
(2.20)
w

ahol a 


– hőmérséklet-vezetési tényező.
w

Az egyenlet derékszögű koordináta-rendszer esetén a következőképpen írható fel:

  2t
t
 2t
 2t
 a


 x 2

y 2
z 2


 qV x, y , z,  


w


(2.21)

Ha a test hőforrásmentes, akkor a (2.21) összefüggés pedig így írható fel (Fourierdifferenciálegyenlet):
  2t
 2t
 2t
t
 a


 x 2

y 2
z 2







(2.22)

Ha a hővezetés folyamata alatt a hőmérséklet-mező a testben időben állandó (stacioner),
a hőmérséklet-eloszlást Poisson-differenciálegyenlet segítségével határozhatjuk meg:
  2t
 2t
 2t



 x 2
y 2
z 2


 qV

0




(2.23)

Ha a hővezetés stacioner, a test pedig hőforrásmentes, a Laplace-egyenletet alkalmazzuk
a hőfokleoszlás meghatározására.

  2t
 2t
 2t 



0
 x 2 y 2 z 2 



(2.24)

2.1.5 Egydimenziós, stacioner hővezetés hőforrásmentes sík fal
esetében
Tételezzünk fel egy d vastagságú egyrétegű falszerkezetet, melynek két oldalán ismert a
hőmérséklet t1  t 2 .
Ebben az esetben a Laplace-egyenlet a következőképpen alakul:
 2t

(2.25)

0
x 2
Egyszeri integrálás után:
t
 C1
x
A második integrálás után:
t  C1 x  C 2

(2.26)
(2.27)

Mint látható, a (2.27) összefüggés egy egyenes egyenlete. Vagyis a hőmérséklet
változása a falszerkezetben lineáris.
Ha x = 0, akkor t = t1. Behelyettesítve a (2.27) összefüggésbe:
t1  C 2
Ha x = d, akkor t = t2. Behelyettesítve a (2.27) összefüggésbe:
t  t2
t 2  C1d  t1 , ahonnan a C1 állandó: C1   1
d
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Ezzel a hőmérséklet-eloszlás [5]:
t  t2
x
t  t1  1
d

(2.28)

2.5 ábra: Hőmérséklet-eloszlás a falszerkezetben
Forrás: [5]
A hőáramsűrűség:
t  t1
t  t2
t
q  gradt  
 1
  2
x2  x1
d
x

A fal hővezetési ellenállása:
d
R

(2.29)

(2.30)



Ezzel a hőáramsűrűség (fajlagos hőáram):
t  t2
q  1
R
Ha ismerjük a falszerkezet felületét F, akkor a hőáram [5]:
t t
Q  1 2 F
R

(2.31)

(2.32)

2.1.6 Egydimenziós stacioner hővezetés többrétegű sík fal esetében
A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy különböző anyagokból összeállított többrétegű
falszerkezetben kell vizsgálni a hőterjedési viszonyokat. Ebben az esetben egy-egy
rétegen belül lineáris lesz a hőfokeloszlás és a szerkezetre minden egyes rétegére
vonatkozóan a hőáramsűrűség azonos [5].
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2.6 ábra: Hővezetés többrétegű falszerkezetben
Forrás: [5]
Az egyes rétegek hővezetési ellenállása:
d
d
d
R3  3
R1  1
R2  2

1

2

(2.33)

3

Villamos analógiával élve, ezek az ellenállások sorba vannak kapcsolva, vagyis a
szerkezet összes hővezetési ellenállása:
Rö  R1  R2  R3
(2.34)
Ezzel a hőáramsűrűség:
t  t2
q  1
Rö

(2.35)

Az egyes rétegek közötti hőmérséklet:
R
R  R2
t a  t1  t1  t 2  1 t b  t1  t1  t 2  1
Rö
Rö
Ha ismert a fal felülete F, akkor a hőáram:
t  t2
F
Q  1
Rö

(2.36)

(2.37)

2.1.7 Stacioner hővezetés homogén hengeres fal esetében
A csövek és csövekre helyezett hőszigetelő és védő rétegek jelentik a hengeres falak
hővezetésének leggyakoribb technikai esetét.
Vizsgáljuk az alábbi ábra szerinti, L hosszúságú, r1 és r2 belső illetve külső sugarú üreges
hengerben a hőterjedési viszonyokat [5]!
Feltételezzük, hogy a henger anyaga homogén, melyet állandó  hővezetési tényező
jellemez! Továbbá feltételezzük, hogy csak sugárirányú hőáramlás lép fel. Ez
gyakorlatilag akkor lehetséges, ha a henger két vége szigetelt, vagy az L a sugarakhoz
képest megfelelően nagy. Ebben az esetben a hőáramlás irányában változik a
keresztmetszet. A hőáram:
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2.7 ábra: Hővezetés egy rétegű hengeres fal esetében
Forrás: [5]
dt
dt
Q  
F  
2rL
dr
dr
A változókat szétválasztva:
Q dr
 dt 
2L r
Integrálva:
Q
t 
ln r  C
2L
A C állandó értékét az r = r1 t = t1 feltételből számíthatjuk ki:
Q
C  t1 
ln r1
2L
Ezzel:
Q
r
t  t1 
ln
2L r1

A hőmérséklet-eloszlás tehát logaritmikus.
Ha r = r2, akkor t = t2. Ebben az esetben számítható a hőáram:
t  t2
Q  2L 1
r
ln 2
r1
A fajlagos hőáram:
t  t2
Q
q 
 1
r
1
L
ln 2
2 r1

(2.38)

(2.39)

(2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)

A hővezetési ellenállás:
r
1
R
ln 2
2 r1

(2.44)
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2.1.8 Stacioner hővezetés többrétegű hengeres fal esetében
Ha a többrétegű hengeres fal különböző anyagokból van összeállítva, akkor ezek
hővezetési ellenállásai:
r
r
r
1
1
1
R1 
R2 
R3 
ln a
ln b
ln 2
(2.45)
21 r1
22 ra
23 rb

2.8 ábra: Hővezetés többrétegű hengeres fal esetében
Forrás: [5]
Mivel sorba kapcsolt ellenállásokról van szó, az összes ellenállás a rétegek ellenállásának
összege:
r
r
r
1
1
1
Rö 
ln a 
ln b 
ln 2
(2.46)
21 r1 22 ra 23 rb
A fajlagos hőáram ebben az esetben tehát [5]:
t1  t 2
q 
ra
r
r
1
1
1

ln 2
ln b 
ln
r1 22
ra 21 rb
21
Az egyes rétegek határán a hőmérséklet:
t  ta
t  tb
t  tb
q  1
 1
 a
R1
R1  R2
R2
t a  t1  t1  t2 

R1
Rö

(2.47)

(2.48)

t b  t1  t1  t2 

R1  R2
Rö

Az L hosszúságú csővezetéken a hőáram:
Q  q L

(2.49)

(2.50)

2.2 Szigeteletlen rudak, lemezek hőfokeloszlása állandósult
állapotban
Az eddigiekben a sík és hengeres rétegeket, mint egy végtelen síkfal, illetve végtelen
hosszú henger egy részét tekintettük át. Így a felületen merőleges irányban áthaladó
hőáram értéke állandó volt. Az egyik felületen belépő hőmennyiség teljes egészében a
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másik felületen lépett ki. A hővezetés irányára merőlegesen véges méretű és
szigeteletlen testek hővezetési viszonyait vizsgálva azonban nyilvánvalóan figyelembe
kell venni a határoló palástfelületen át, a testtől eltérő hőfokú környezetnek átadott hőt
is. Egyszerűsítésként ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a vizsgált testnek a
hővezetés irányára merőleges méretei a hővezetés irányába eső mérethez képest kicsik.
Így ahhoz, hogy a környezetnek leadott hő a palástfelületre kijusson számottevő
hőfokesésre nincs szükség. A hővezetést tehát továbbra is egydimenziósnak tekinthetjük.
Vizsgáljuk először egy állandó keresztmetszetű rúd viszonyait! A rudat jellemezze annak
F keresztmetszete, U kerülete és H hossza! A rúd egyik végét t0 állandó hőmérsékleten
tartjuk. A környezet hőfoka t. A palástfelület 1 m2-én a környezetnek átadott
hőmennyiség a palást helyi hőmérsékletének és a környezet hőmérsékletének
különbségével legyen arányos:
q   t  t  
(2.51)
az  a hőátadási tényező, melyet a vizsgálatnál állandónak tekintünk.
Az alábbi ábra a hőmérséklet-eloszlást mutatja a vizsgált rúdban, t–x koordinátarendszerben [5].

2.9 ábra: Hőmérséklet-eloszlás állandó keresztmetszetű rudakban
Forrás: [5]
A hőáram a rúd egy tetszés szerinti x helyén:
 dt 
Q x  F 

 dx  x

(2.52)

ahol az x index az adott x helyhez tartozó értékeket jelöli.
Az x + dx helyen:
 dt 
Q x  dx  F 

 dx  x  dx

(2.53)

Azonban:
 d 2t 
 dt 
 dt 




 
 dx  x  dx  dx  x  dx 2  x

(2.54)

A vizsgált dx elemi hosszúságú rúd környezetének hőt ad le:
dQ   t  t Udx
x

x
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(2.55)

A környezetnek leadott hőmennyiség viszont egyenlő a hőáram különbségével az x és
x + dx pontokban. Ezzel:
 d 2t 
   t  t U
x

 dx 2 

x

F 

(2.56)

Átrendezve:
d 2t

U
t  t  
F

(2.57)
dx
Mivel a rúd hőleadását a hőfok tekintetében a rúd és a környezet közötti t–t
hőfokkülönbség határozza meg, célszerű a differenciálegyenletben ezt a különbséget
szerepeltetni változóként.
Ha t  t  t  akkor:
2



d 2 t 
d 2t
d t  dt


és
dx
dx
dx 2
dx 2
Ezzel a (2.57) egyenlet a következőképpen írható fel:
d t 
 m2 t
dx

ahol m 

(2.58)

(2.59)

U
F

A (2.59) differenciálegyenlet általános megoldása:
t  c1e mx  c2 e mx

(2.60)

A c1 és a c2 értéke a peremfeltételekből határozhatók meg.
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3.

AZ ÁRAMLÁSTAN ALAPJAI

3.1 Folyadékok mechanikája
Az iparban tevékenykedő mérnök a munkája során a legváltozatosabb áramlástechnikai
feladatokkal találkozik, melyeket pontosan és a legköltséghatékonyabban kell
megoldania. Manapság a fejlődő, illetve korszerűsödő technikával a tervező már nem
csak saját tudására, illetve tervezőasztalára számíthat, hanem számos számítógépes
szimulációs program is segítséget nyújt neki a problémák feltárásához és azok
megoldásához. De ezen szoftverek használatához is nélkülözhetetlen a mérnök számára
az áramlástani folyamatok, illetve annak törvényszerűségeinek a tudása. Az ipari
folyamatoknál használt folyadékok (fluidumok) nem csak folyékony, hanem gáz-, illetve
gőzállapotban is előfordulnak. Ezek lehetnek egyfázisúak, illetve kétfázisúak:
a) folyadék–folyadék,
b) folyadék–gáz,
c) folyadék–szilárd,
d) gáz–szilárd,
e) gőz–szilárd,
f) folyadék–gáz/gőz–szilárd.
Mint tudjuk, egy adott anyag három halmazállapotú lehet (egyfázisban), melyeknek főbb
tulajdonságai a következők:
a) A légnemű anyagok tulajdonságai:
1. A részecskéit gömb alakúnak képzeljük.
2. Nagyon sok részecskéből álló rendszer, melynek részecskéit pontszerűnek tekintjük.
3. A részecskék szakadatlan, rendezetlen mozgást végeznek. Ezt a mozgást figyelhetjük
meg, ha sötét, poros helyiségbe beszűrődik a napfény (porszemek tánca). Ezt a
jelenséget Robert Brown (1773–1858), angol botanikus írta le. A Brown-mozgás
matematikai leírását Einstein oldotta meg 1905-ben, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a
tudósvilág az atomok létezését elfogadja.
4. A részecskéi külső hatás nélkül, spontán módon keverednek egymással. Ezt
diffúziónak nevezzük (pl. parfüm).
5. Mindig kitöltik a rendelkezésre álló teret.
6. A részecskék nagy sebességgel mozognak. Pl. a 20 °C-os oxigénmolekulák sebessége
511 m/s, a hidrogénmolekuláké 1850 m/s.
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7. A részecskék viszonylag távol vannak egymástól, csak ütközéssel lépnek
kölcsönhatásba egymással. A részecskék között erőhatás nincs.
8. Mozgásuk során rugalmasan ütköznek egymással és a tárolóedény falával. Két ütközés
között egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek.
9. Bizonyos mértékig összenyomhatók. Összenyomáskor a részecskék mérete nem
változik, csak közelebb kerülnek egymáshoz. A hegesztéshez szükséges oxigénpalackban
nagy nyomású oxigén van. Szódavíz készítéséhez kis térfogatra összenyomott
szénsavpatront használunk. A járművek légfékjeit nagy nyomású levegő működteti. A
gépkocsik, kerékpárok, futball-labdák tömlőjében sűrített levegő van.
10. Légnemű anyag pl. a vízgőz, de a teremben lévő levegő is. Előbbi gőz halmazállapotú, ami képes lecsapódni, utóbbi gáz-halmazállapotú, amit már visszacseppfolyósítani
nem lehet.
b) A szilárd anyagok tulajdonságai:
1. Alakjuk gyakorlatilag állandó, csak megfelelően nagy erőkkel lehet azt megváltoztatni.
2. Nagyon sok részecskéből álló rendszer, melynek térfogata állandó.
3. A kristályos szilárd anyag részecskéi helyhez kötött rezgőmozgást végeznek, a
hőmérséklettel növekvő amplitúdóval pl. jég.
4. A kristályokban lévő üres térrész létezését bizonyítja pl. a szén kétkristályos
változatának, a grafitnak és a gyémántnak az eltérő sűrűsége.
5. Az amorf anyagok ránézésre szilárdak, de minden tulajdonságuk a folyadéké (pl. üveg,
műanyag, bitumen). A fizika az amorf anyagokat nagy belső súrlódású folyadékoknak
tekinti.
6. A szilárd anyagoknál is megfigyelhető a diffúzió, de jóval kisebb mértékben, mint a
folyadékok vagy légnemű anyagok esetén. Ezt használják ki az acéltárgyak felületi
keménységének növelésére. Az elkészített acéltárgyakat grafitporba teszik, majd több
száz fokra hevítik. A grafitból szénatomok diffundálnak az acélba.
7. A részecskék között igen erős a kölcsönhatás, erősebb, mint a folyadékok vagy
légnemű anyagok esetén.
c) A folyadékok tulajdonságai:
1. A folyadékoknak önálló alakjuk nincs, mindig a tárolóedény alakját veszik fel.
2. A folyadék egy olyan nagyon sok részecskéből álló rendszer, melynek részecskéit
gömb alakúnak, tehát apró golyóknak képzeljük.
3. A folyadékok részecskéi szakadatlan, rendezetlen mozgást végeznek (Brown-mozgás
⇒ tej–virágpollen).
4. A részecskék elgördülnek egymáson.
5. A folyadékok külső hatás nélkül, spontán keverednek egymással. Ez a jelenség a
diffúzió (pl. málnaszörp–víz).
6. A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.
7. A folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, melynek megállapítása Arkhimédész
nevéhez fűződik.
8. A részecskék között molekuláris erők működnek, melyeknek hatótávolsága kicsi, de
nagysága jelentős és mindig vonzó jellegű.
Kohéziós erő: azonos minőségű részecskék között ható erő (víz–víz).
Adhéziós erő: különböző minőségű részecskék között ható erő (víz–üveg).
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A folyadékok áramlástani szempontok alapján idealizált formája az ideális folyadék,
amelynek tulajdonságai a következők:
összenyomhatatlan,
homogén (eltekintünk a folyadék molekuláris szerkezetétől és a folyadékot a teret
mindenütt egyenletesen kitöltő anyagnak (kontinuumnak) képzeljük el,
súrlódásmentes (feltételezzük, hogy a folyadékrészek egymáshoz képest végtelen lassan,
erőhatás nélkül elmozdulhatnak, azaz a folyadékokban nyugvó súrlódás nincs).
Az anyagok (gáz, folyadék, szilárd) a következő jellemzőkkel is rendelkezhetnek:
Egyfázisú rendszer: A vizsgált rendszerben csak egy fázis van jelen (folyadék, gőz/gáz).
Fázishatárral csak a vizsgált tartomány szélén találkozunk (pl. tartályfal, csőfal).
Homogén egyfázisú rendszer: A közeg egyfajta anyagi minőségű fázisból áll,
hőmérséklete a vizsgált tartományban állandó. Sűrűsége és viszkozitása független a
helykoordinátától.

3.2 A folyadékok fizikai jellemzői
3.2.1 Sűrűség
A sűrűséget az első fejezetben már definiáltuk (1.4) egyenlet alapján. Térfogategységre
vonatkoztatott tömeg. Jele: , mértékegysége kg/m3. Skaláris mennyiség. Általában a
nyomás és a hőmérséklet függvénye. Folyadékoknál állandó hőmérséklet esetén
közelítően állandó értéknek tekinthető. Nagy nyomások esetén növekszik. Pl. víznél:

   atm (1  yp)

(3.1)

A folyékony anyagok sűrűségét areométerrel és piknométerrel mérik. A piknométer egy
pontos térfogatú üvegedény, egy arra alkalmas folyadékot használ (pl. vizet vagy
higanyt) a térfogat arkhimédészi elv (lásd később) szerinti meghatározására. A
piknométer lombikhoz hasonló, hasas, szűk nyakú üvegedény. A nyílása csiszolatos
kapillárissal zárható, amelyen egy körbefutó, csiszolt jel a folyadékszint pontos
beállíthatóságát biztosítja. A piknométert pontos sűrűség-meghatározásra használják,
olyan esetekben, amikor areométerrel nem határozható meg vagy teljesen pontos érték
szükséges. A piknométert először száraz állapotban megmérik analitikai mérlegen, majd
megtöltik desztillált vízzel, és elvégzik az oldalcsövön keresztül a jelre állítást. Található a
piknométerben egy hőmérő, melynek segítségével ellenőrzik a víz pontos hőmérsékletét,
és táblázatból kiolvassák a víz pontos sűrűségét. Ezután a desztillált vízzel megtöltött
piknométert is lemérik analitikai mérlegen. Ezen adatok ismeretében kiszámítható a
piknométer pontos térfogata. Ezt követően az ismeretlen sűrűségű oldattal töltik meg a
piknométert s a fent említett jelre állítást és tömegmérést szintén elvégzik. Az oldat
sűrűsége a mért tömeg és a piknométer számított térfogatának hányadosaként kapható
meg.
Ideális gázoknál a sűrűséget az (1.86) egyenletből származtatjuk
p
 
(3.2)
RT
képlet alapján.
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3.2.2 Viszkozitás
A viszkozitás, más elnevezéssel a belső súrlódás egy gáz vagy folyadék (fluidum) belső
ellenállásának mértéke a csúsztató feszültséggel szemben. Az ellenállás nagyságát a
közeg viszkozitása és az alakváltozás sebessége határozzák meg. Így a víz folyékonyabb,
kisebb a viszkozitása, míg az étolaj vagy a méz kevésbé folyékony, nagyobb a
viszkozitása. Minden valóságos folyadéknak vagy gáznak van viszkozitása (kivéve a
szuperfolyékony anyagoknak), az ideális folyadék és ideális gáz viszkozitása nulla. A
köznyelvben általában a nagy viszkozitású anyagokat sűrűnek, a kis viszkozitásúakat
pedig hígnak nevezik. A sűrűség, mint fizikai fogalom azonban mást jelent. Általában egy
gáz vagy folyadék áramlása folyamán a közeg egyes rétegei különböző sebességgel
áramlanak. A különböző sebességű rétegek elcsúsznak, súrlódnak egymáson, melynek
következtében nyíróerő lép fel. Ennek az erőnek semmi köze a szilárd testek
elmozdításakor ébredő súrlódáshoz, mert a felületre merőleges erőnek (jelen esetben a
gáz-, vagy a folyadékrétegeknek egymásra gyakorolt nyomásából származó erőnek)
nincs hatása a nyíróerőre. Ezenkívül a szilárd testek súrlódásával ellentétben nyugvó gáz,
vagy folyadék rétegei között nem lép fel nyíróerő [5].
A következő ábrán egy folyadéknak a síkfal menti áramlása látható.

3.1 ábra: Áramlás sík fal mentén
Forrás: [5]
K  F

dw
dy

(3.3)

A viszkozitás következtében áramlásban nyíróerők jönnek létre, amelyek a
sebességkülönbséget csökkenteni igyekeznek. A viszkozitás értelmezését elsőként
Newton adta meg. Az K/F fizikai mennyiséget nyíró feszültségnek nevezzük, jele: ,
ennek felhasználásával a (3.3) egyenlet a következőképpen módosul:
dw
(3.4)
 
dy
amelyben  [Pa*s] a dinamikai viszkozitás,
sebességváltozás.
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dw
dy

az áramlás irányára merőleges

A dinamikai viszkozitás helyett alkalmasabb a kinematikai viszkozitás használata:

 




[m2/s]

(3.5)

ahol  az áramló közeg sűrűsége.
A viszkozitást különböző elméleti alapon működő viszkoziméterekkel mérik. Sem a
dinamikai, sem a kinematikai viszkozitást közvetlenül mérni nem lehet, hanem a
készülékeket kalibrálni kell ismert viszkozitású folyadékkal. Erre egy példa a Höppler-féle
viszkoziméter (3.2 ábra) [6].

3.2 ábra: Höppler-féle viszkoziméter
Forrás: [6]
Működési alapelve a Stokes-törvényen (3.7 egyenlet) alapszik a következőképpen.
Vízfürdőben termosztált, kissé ferdén elhelyezkedő, a vizsgálandó folyadékkal töltött
üvegcsőben egy golyó szabadon esik, és mérik a golyó esési idejét a cső két jele között a
golyó lefelé irányuló mozgását kiváltó nehézségi erő (G) és felhajtóerő különbségével
(Kle).
4R3
(3.6)
3
szemben fellép a folyadék dinamikai viszkozitásával (η) arányos (Ks) súrlódó erő.
K le  Vg 

K s  6Rv

(3.7)

A két erő kiegyenlíti egymást, ezért az R sugarú golyó az L távolságban lévő két körjel
között állandósult v sebességgel süllyed. Egyenlővé téve a két egyenletet, rendezve a
kifejezést, a folyadék dinamikai viszkozitására az alább képlet adódik:

 

2R2 gt
 kt
9L

(3.8)
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A folyadék viszkozitásának a kiszámításához szükséges a golyó sűrűségének az ismerete
is. A készülékhez tartozó különböző méretű golyók – melyek segítségével eltérő
viszkozitás-tartományokban lehet mérni – üvegből, illetve acélból készülnek [6].

3.2.3 Folyadékok nyomása, hidrosztatika
A hidrosztatika a nyugvó folyékony közegekben fellépő nyomások és az azokból
származó erőhatások számításával foglalkozik. Egyes folyékony közegekben nyugalmi
állapotban nyírófeszültség nem lép fel, ezek a newtoni folyadékok, melyeket ideálisan
viszkózus folyadékoknak is neveznek. Ebből következően a folyékony közeget határoló
felületelemre csak a felületi normális irányában ható erők működnek. A nem newtoni (pl.
többkomponensű) folyadékokra az előbbiek nem érvényesek.
Vegyünk fel nyugvó folyadékban egy zárt felületet (lásd 3.3 ábra) és annak egy
felületelemét, illetve az azt jellemző F felületelem-vektort, amely merőleges a
felületelemre, abszolút értéke arányos a felületelem nagyságával és a zárt felületből
kifelé mutat. A F felületelemre ható erőt jelöljük K-val [7].

3.3 ábra: A nyomásból származó erők 1.
Forrás: [7]
Nyugvó valóságos (súrlódásos) folyadékban nem tartható fenn nyírófeszültség, ezért Knak merőlegesnek kell lennie a felületre. Ugyanez érvényes súrlódásmentes közegben is,
függetlenül attól, hogy nyugszik-e vagy áramlik. Ezekben az esetekben a nyomás értéke
megegyezik az egységnyi felületre ható erő abszolút értékével, lásd korábban. A nyomás
akkor pozitív, ha az erő befelé mutat. A következő ábrán a nyugvó folyadékban
gondolatban elhatárolt, háromszög hasáb látható. Mivel a folyadék nyugalomban van, a
hasáb felületén ható erők és a hasábra ható súlyerő egyensúlyban van [7].
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3.4 ábra: A nyomásból származó erők 2.
Forrás: [7]
Ha a hasábot egy pontra zsugorítjuk, a hasábra ható térerősség (pl. súlyerő) a felületi
erőkhöz képest eltűnik, miután az a jellemző méret köbével, míg a felületi erő annak
négyzetével arányosan csökken. Az egy pontra zsugorított hasáb esetén tehát a felületen
ható, nyomásból származó erők vannak egyensúlyban. Ezt az erőt a következő ábrán
bemutatott a felületi erők záródó vektorháromszöge fejezi ki, amelynek oldalai
merőlegesek a hasáb oldalaira. Következésképp a vektorháromszög hasonló a hasáb
háromszög alakú keresztmetszetéhez.

3.5 ábra: A nyomásból származó erők 3.
Forrás: [7]
Ebből következik, hogy a p nyomás az erők és a felületek arányossága miatt, a hasáb
minden oldalán azonos. Tehát a nyomás irányításnélküli, skaláris mennyiség. A nyomás
általában a hely és az idő függvénye, tehát p = p(x, y, z, t) négyváltozós függvénnyel
(skalártérrel) írható le. Hasonlóan hőmérséklet-eloszláshoz.
Ha egy folyadékkal töltött edény falára lyukat fúrunk, a hidrosztatikai nyomás
következményeként a folyadék távozik az edényből. A kiömlő víz energiája (vagyis, hogy
milyen messze fog talajt érni az edénytől) függ a nyomástól, a folyadékoszlop
magasságától, gravitációtól. A folyadék (és a gázok) belsejében minden pontban
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tapasztalható nyomás, amely a hely fölötti gáz illetve folyadék súlyából származik. A
nyomás tulajdonképpen területegységre eső erő, az erő itt pedig a nehézségi erő. A
nyomás minden irányban hat, mivel szabadon terjed a közegben. Ennek köszönhetően
alakul ki az egyensúlyi állapot, vagyis a fellépő erők ellenére a közeg részecskéi nem
mozdulnak el. Különböző mélységekben azonban különböző a nyomás, hiszen eltérő az
egyes helyek fölötti folyadékoszlop magassága, így az ebből eredő nyomás.
Egy adott helyen a nyomást kifejezhetjük a következő képlettel:
Vg
Azg
K
G
mg
P 




 gz
(3.9)
F
F
F
F
F
ahol p a nyomás, K a nyomóerő, F a felület, G a súlyerő, m a folyadék tömege, g a
gravitációs gyorsulás,  a folyadék sűrűsége, V a folyadék térfogata, h a zA folyadékoszlop magassága).

3.6 ábra: A nyugvó folyadékbeli nyomás mérése U-csöves manométerrel
Forrás: [8]
A (3.9) egyenlet és a fenti ábra alapján értelmezhetjük, hogy a folyadékban a növekvő
mélységgel, nő a nyomás is. Ezt a manométereknél bekövetkező folyadékszint-változás
szemlélteti.
KÍSÉRLET:
Egy nem túl vékony, szájával felfelé, függőlegesen tartott U alakú csőbe folyadékot
töltve, a folyadékszint mindkét oldalon ugyanolyan magasra áll be (3.7 ábra). Ugyanez
az eredmény akkor is, ha több egymással összekötött („egymással közlekedő”)
függőleges csőben vizsgáljuk a kialakult szinteket. Az egyes csövek alakjától függetlenül
minden csőben ugyanolyan magas a folyadék szintje.
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3.7 ábra: Folyadékoszlop magassága
Forrás: [9]
A közlekedőedény minden ágában ugyanolyan magasan áll a víz. Ennek az oka, hogy a
folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása nem függ a folyadékoszlop alakjától. Vegyünk
ugyanolyan alapterületű különböző alakú edényeket! Az aljukat vágjuk ki! A nyomóerő
függ a nyomott felület nagyságától. Mivel minden edény alapterülete ugyanakkora, ezért
ha ugyanakkora a nyomás az aljuknál, akkor a nyomóerő is ugyanakkora. Ez egy kis
karos mérleggel megmutatható. Mindegyik edényben ugyanolyan magasan áll a víz,
amikor lenyomja a kart és elkezd kifolyni [9].

3.8 ábra: Folyadékok súlymérése, hidrosztatikai paradoxon
Forrás: [10]
Miután a folyadék súlyerejét a (3.9) összefüggéssel meghatározzuk, és az edény alakjától függően a folyadéktérfogatok értéke más és más, látjuk, hogy a tartály aljára ható
erő nem feltétlenül egyenlő a benne lévő folyadék súlyerejével, hanem annál nagyobb is
vagy kisebb is lehet. Ezt a jelenséget hidrosztatikai paradoxonnak nevezzük [10].
A hidrosztatikai paradoxonban rejlő látszólagos ellentmondás természetesen feloldható,
hiszen, ha az edény oldalfaláról a folyadékra átadódó erőket is figyelembe vesszük, a
folyadékra ható erők eredője zérusra adódik. Az edény oldalfalára ható, a
folyadéknyomásból származó erők meghatározása azonban még egyszerű formájú edény
esetében is összetett feladat, mert a nyomás a felületen nem állandó, hanem a
mélységgel lineárisan változik. Az általa kifejtett erő tehát egy olyan, a felületen
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megoszló erőrendszer, amelynek intenzitása a mélységgel egyenesen arányosan változik.
Természetesen az ilyenkor szokásos elvet követve, vagyis a felületet olyan elemekre
osztva, amelyeken belül a nyomás állandónak vehető, az ezen felületelemekre ható erők
meghatározhatók, és összegzésükkel az edény oldalfalára ható erő nagysága általában
kiszámítható. Az így adódó erő tehát az a koncentrált erő, amellyel a folyadéknyomásból
származó erőrendszer helyettesíthető, azaz a megoszló erőrendszer eredője.

3.2.4 A súlyos folyadék és szilárd test egyensúlya: Arkhimédész
törvénye, a felhajtóerő
Tapasztalatból tudjuk, hogy a folyadékba helyezett szilárd test egyes esetekben elmerül,
más esetekben a folyadékba teljesen bemerülve a folyadék belsejében bárhol egyensúlyi
helyzetben marad, vagyis lebeg, míg olyan esetek is előfordulnak, amelyekben a test a
folyadékba részlegesen bemerülve, annak felszínén úszik. Az egyensúlyban lévő testre
ható erők eredőjének természetesen zérusnak kell lennie, ami csak úgy teljesülhet, ha a
folyadék valamely felfelé irányuló, a testre ható erő kifejtésével, a test súlyerejével
egyensúlyt tart. Ezt, a folyadék nyomásából származó, a folyadékba merülő testre felfelé
ható erőt felhajtóerőnek nevezzük. A felhajtóerő a folyadékba merülő test térfogatától és
a folyadék sűrűségétől függ, de nem függ a test anyagától. Megállapítható továbbá az is,
hogy felhajtóerő nem csak folyadékokba hanem gázokba merülő testekre is hat.
Arkhimédész törvénye:
Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, amely felhajtóerő egyenlő
nagyságú a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Ez Arkhimédész törvénye. A
felhajtóerő nagyságát a kiszorított folyadék térfogatának és sűrűségének ismeretében ki
is számolhatjuk. A felhajtóerő a hidrosztatikai nyomásból származtatható. A felhajtóerő
meghatározható úgy, hogy kiszámítjuk a kiszorított folyadék tömegét és abból
következtetünk a kiszorított folyadék súlyára, illetve a felhajtóerőre. Arkhimédész
törvényét az alábbi gondolatkísérlettel lehet igazolni: Vegyünk egy tetszőleges szabályos
vagy szabálytalan alakú szilárd testet! Nyugalomban lévő folyadékban gondolatban
jelöljünk ki egy olyan zárt felületet, mely megegyezik a szilárd test felületével (tehát a
test és a folyadékrész térfogata egyenlő)! Erre a folyadékrészre a súlya hat, mely
feltételünk szerint egyensúlyban van a környezetével. Ha a folyadékrészt helyettesítjük a
szilárd testtel, a megmaradt folyadék ugyanolyan erővel hat a felületére, mint az
előzőekben, tehát a felhajtóerő a test térfogatával egyenlő térfogatú folyadék súlyával
egyezik meg, a felhajtóerő támadási pontja pedig a folyadékrész tömegközéppontjában
lesz [11].
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3.9 ábra: Felhajtóerő folyadékokban
Forrás: [11]
Testek úszása folyadékokban a következőképpen értelmezhető.
Vegyünk egy f sűrűségű folyadékba merülő, V térfogatú,  sűrűségű testet! A test súlya:
Gtest  Vg

(3.10)

Arkhimédész törvénye miatt rá az alábbi nagyságú felhajtóerő hat. (V’ a test
térfogatának folyadékba merülő része.)
K felh  Gvíz  V'  f g

(3.11)

A test akkor van egyensúlyban, ha a két erő kiegyenlíti egymást,
(3.12)

Gtest  K felh

Ekkor a test a folyadék felszínén lebeg. Ha a felhajtóerő nagyobb, mint a test súlya,
akkor a test emelkedik, ha kisebb, akkor a test süllyed.
Az egyensúlynak azonban nem csak az a feltétele, hogy az úszó test súlya megegyezzék
a felhajtóerővel, hanem az is, hogy a két erő egy függőlegesbe essék. Ha ugyanis ez nem
áll fenn, a testre nyomaték hat, melynek nagysága, ha a két erő támadáspontját
összekötő egyenes szakasz vízszintes vetülete y,:
(3.13)

M  Gtest y

A víz felszínén úszó testek esetén a folyadék felszínének neve: úszósík. A testnek az
úszósíkban lévő szelvénye az úszófelület vagy vízvonalfelület, az úszófelületet határoló
síkidom a vízvonal. Megjegyzendő, hogy az említett jellemzők függenek a hajó alakján és
önsúlyán kívül a tehertől, sőt attól is, hogy a hajó édesvízbe vagy tengervízbe merül.
KÍSÉRLET:
Levegőben kiegyenlített karos mérleg egyik karján egy nagyméretű üres üveggömb, a
másikon kisméretű rézgömb van (3.10 ábra). A mérleget egy szivattyú burája alá
tesszük, és ott légritka teret hozunk létre. Ekkor a mérleg egyensúlya felborul: a kis
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rézgömb többé nem tud egyensúlyt tartani a nagy üveggömbbel, és felemelkedik,
miközben az üveggömb lesüllyed [9].

3.10 ábra: Gázok felhajtóereje
Forrás: [9]
A jelenség magyarázata az, hogy levegőben az egyes testekre ható súlyerőt lecsökkenti a
felhajtóerő, az egyensúly tehát úgy jön létre, hogy a testekre a súly- és a felhajtóerő
különbsége hat. Amikor a levegőt kiszivattyúzzuk, megszűnik a felhajtóerő, ami a két
test esetében – a különböző térfogatok miatt – különböző, ezért az egyensúly
megbomlik. Mivel a nagyméretű üveggömbre ható felhajtóerő nagyobb volt, mint a kis
rézgömbre ható, megszűnése azt eredményezi, hogy az üveggömbre ható erő nagyobb
lesz, tehát az üveggömb lesüllyed, a rézgömb felemelkedik.

3.2.5 Felületi feszültség
A felületi feszültség fázisok határfelületén fellépő jelenség. Egy fázist alkotó részecskék
között különbség tehető aszerint, hogy a fázis belsejében vagy a felületén helyezkedik el.
Tiszta anyagok esetén a felületi réteg felett az anyag gőzállapotú részecskéi találhatók,
melyben a részecskék átlagos távolsága lényegesen nagyobb – a vonzóerők jelentősen
kisebbek –, mint a tömbfázis belsejében. A szomszédos molekuláktól származó kohéziós
erők a folyadék belsejében kompenzálják egymást, a felületen viszont ezeknek az
eredője a folyadék belseje felé mutat. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós erő a felületi
molekulákat a folyadék belseje felé igyekszik elmozdítani. Ennek következménye, hogy a
felület létrehozása vagy megszüntetése munkával jár. A felületi feszültséget a felszín
egységnyi hosszú szakaszára merőlegesen ható erőként definiálják (N/m), illetve tiszta
folyadékok esetében a felületi feszültség az a munka, amely egységnyi új felület
létrehozásához szükséges (J/m2) [12].

 

K
l

(3.14)
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3.11 ábra: A felületi feszültség
Forrás: [12]
A felületi feszültség az anyag kémiai felépítésével összefüggő fontos fizikai állandó, mely
jelentős mértékben függ a hőmérséklettől, az anyag tisztaságától, csekély szennyezés
jelentősen megváltoztatja azt. Ennek megfelelően az oldatok felületi feszültsége is
nagyban függ a koncentrációtól. Az oldatok felületi feszültsége attól függően változik,
hogy az oldott anyag koncentrációja a folyadék felületén nagyobb-e vagy kisebb, mint az
oldat belsejében. Azokat az anyagokat, amelyek a felületi feszültséget csökkentik felületvagy kapillár-aktív anyagoknak (pl. mosószerek, tenzidek, alkoholok), azokat, melyek
növelik, kapillár-inaktív anyagoknak (pl. cukrok, erős elektrolitok) nevezzük [13].

3.12 ábra Felületi feszültség, felületi réteg
Forrás: [13]
A felületi feszültség mérésére a gyakorlatban – egyszerűségük és kellő pontosságuk
miatt – elterjedten használják a sztalagmométeres eljárást, ami relatív módszer. Így
csak más, ismert felületi feszültségű folyadékhoz viszonyított értékek határozhatók meg
vele. A módszer elve azon alapszik, hogy a folyadék speciálisan kialakított pipettából, a
sztalagmométerből lassan kicsepegve a felületi feszültségétől és a sűrűségétől függő
nagyságú cseppeket képez. A csepp leszakadása éppen akkor következik be, amikor a
növekvő csepp súlya egyenlő lesz a sztalagmométer tárcsaszerűen kiképzett r sugarú,
alsó csiszolt korongján működő felületi erővel (2rπγ). A cseppeket megszámolva a
folyadék térfogatának és sűrűségének, valamint a korong sugarának ismeretében egy
csepp tömege, majd ebből a felületi feszültség számolható. A módszerhez a készüléket
az ismert felületi feszültségű folyadék cseppszámát meghatározva kalibrálni kell. Ily
módon nem lesz szükség a korong átmérőjére a számításhoz. A  sűrűségű csepp
tömege, figyelembe véve, hogy a V pipetta-térfogat n számú cseppre bomlik:
Vg
m
(3.15)
n
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Egyensúly esetén:
Vg
2r 
n

(3.16)

Ugyanez az egyensúly az összehasonlító folyadékra, rendszerint a vízre is felírható. A két
egyenletből a vizsgált folyadék felületi feszültségét a
 v nv
(3.17)
 
v nv
képlettel határozhatjuk meg, ahol: , v a vizsgált folyadék, illetve a víz felületi
feszültsége, n, nv a vizsgált folyadék, illetve a víz cseppszáma, , v a vizsgált folyadék,
illetve a víz sűrűsége

3.2.6 Kapillaritás

3.13 ábra: Kapilláris emelkedés és kapilláris süllyedés
Forrás: [14]
Úgyszintén a felületi feszültséggel függ össze az ún. kapilláris emelkedés és kapilláris
süllyedés jelensége [14].
A vékony csövekben (kapillárisokban) a folyadékok nem követik a közlekedőedényekre
vonatkozó törvényt: a nedvesítő folyadék szintje magasabb, nem nedvesítő folyadéké
pedig alacsonyabb, mint nagy felületű edényben. Az előbbi jelenséget kapilláris emelkedésnek, utóbbit kapilláris süllyedésnek nevezzük. Vékony üvegcsőben kapilláris emelkedést mutat pl. a víz, míg kapilláris süllyedést a higany.
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3.14 ábra: Homorú és domború folyadékfelszín
Forrás: [15]
Kapilláris emelkedés akkor következik be, ha a folyadék nedvesíti a kapilláris falát, vagyis
a folyadék és a szilárd anyag részecskéi között nagyobb a vonzóerő, mint az azonos
folyadék-molekulák között. A nedvesítési peremszög Θ < 90°. Ha ezek az erők kisebbek,
vagyis a folyadék és a szilárd részecskék taszítják egymást, akkor kapilláris süllyedés
történik. A nedvesítési peremszög Θ > 90°.
A mellékelt ábra segítségével kiszámíthatjuk az emelkedés, illetve a süllyedés nagyságát.

3.15 ábra: Kapilláris emelkedés
Forrás: [12]
Ha pl. a nedvesítő folyadék a csőben z magasságba emelkedik fel, akkor a folyadékoszlop
súlya (G) miatt egy lefelé ható erő működik, amelynek nagysága a folyadékoszlop
súlyával egyenlő:
G  r 2gz

(3.18)

Ezt az erőt ellensúlyozza a folyadék és az üveg részecskéi között működő adhéziós erő
felfelé mutató komponense (K):
(3.19)
K   2r cos 
A két erő egyenlősége esetén a folyadék emelkedésének vagy süllyedésének mértéke, a
h kiszámítható:
2 cos 
z 
(3.20)
gr
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A Torricelli-kísérlet:
Egy méter hosszúságú, alul zárt, keskeny (de nem kapilláris) üvegcsövet töltsünk meg
higannyal, majd nyitott végét ujjunkkal befogva fordítsuk meg a csövet, s a 3.16 ábrán
látható módon merítsük bele egy higannyal félig telt tálba, ezután vegyük el ujjunkat a
cső szájáról [16]!

3.16 ábra: Torricelli kísérlete higannyal
Forrás: [16]
A higany egy része a tálba folyik, mintegy 76 cm magas higanyoszlop azonban a csőben
marad. Ennek a nyomását a közlekedőedények törvénye alapján egyensúlyozza a külső
légnyomás. Ezzel a kísérlettel mérte meg Torricelli 1643-ban elsőként a légnyomást. Így
lett a légnyomás 760 Hgmm. A (3.21) egyenlet segítségével tudjuk a Hgmm mértékegységet Pascalba (Pa) átszámolni:

P   hg gz  13534 kg/m3  9,81 m/s2  760  10 3 m  100904,1 Pa  105 Pa

(3.21)

KÍSÉRLET:
Gömb alakú, függőleges tengely körül forgatható edénybe higanyt és festett vizet
rétegezünk egymásra. Az edény nyugalmi helyzetében a higany helyezkedik el alul,
hiszen a sűrűsége sokkal nagyobb, mint a vízé. Ha az edényt megforgatjuk, akkor a
higany az edény oldalához tapadva, övet képezve helyezkedik el, a víz pedig fölé
rétegződik [9].
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3.17 ábra: Gömb alakú, függőleges tengely körül forgatható edénybe …
Forrás: [9]
A forgatás után a centrifugális erő lép a nehézségi erő helyébe: a „lefelé” irány most
sugárirányban kifelé mutat, ezért tapad a falhoz a higany, a víz pedig kisebb sűrűsége
miatt „felette”, tehát a centrumhoz közelebb helyezkedik el. Ez a jelenség teszi lehetővé,
hogy egy több összetevőt tartalmazó folyadékban a különböző sűrűségű összetevőket
forgatással szétválasszuk. Az erre a célra készült eszközök a centrifugák.

3.3 A folyadékok áramlásának leírása
3.3.1 Az áramlási sebesség
A szilárd testek mozgását úgy írjuk le, hogy a test egy vagy több pontjának helyét adjuk
meg az idő függvényében. A folyadékoknál analóg módon járhatunk el. Az egyes
folyadékrészeket a t = 0 pillanathoz tartozó helyzetükkel „jelöljük meg” (amelyet so
helyvektor határoz meg), és a t idő függvényében megadjuk a folyadékrészek helyét:
r=r(so,t)

(3.22)

A folyadékrész sebességét v és gyorsulását a, az r idő szerinti első és második
differenciál-hányadosa adja meg rögzített so mellett:
v 

r
t

(3.23)

2 r

(3.24)
t 2
Ezt a módszert Lagrange-féle leírási módnak nevezzük. E módszer nehézkesnek
mutatkozott, ezért bonyolultsága miatt ritkán alkalmazott, helyette az ún. Euler-féle
leírási mód a használatos. Ebben a folyadékrészek sebessége adott a hely (r) és az idő
(t) függvényében:
a

v=v(r,t)

(3.25)
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A sebességtér tehát adott időpillanatban egy vektor–vektor függvénnyel, vektortérrel
írható le, ahol mind a független, mind pedig a függő változó vektor. Az áramlások
jelentős részénél a sebesség-vektortér nem függ az időtől (stacionárius áramlások) [17].

3.18 ábra: Sebesség-vektortér
Forrás: [17]

3.3.2 Erőterek
A sebességtérhez hasonlóan vektorterek írják le a g erőtereket, amelyek vektorai a
térerősség-vektorok az egységnyi tömegre ható erő nagyságát és irányát mutatják. A
térerősség mértékegysége N/kg. Az áramlástanban a Föld nehézségi (gravitációs), a
tehetetlenségi és centrifugális erőtérrel foglalkozunk.
A Föld nehézségi erőtere felfelé mutató z koordináta mellett:
g=-ggk

(3.26)

alakban írható, ahol gg =9,81 N/kg.
A további két gyakran előforduló erőtérrel, a tehetetlenségi és centrifugális erőtérrel csak
akkor kell számolni, ha egyenes mentén gyorsuló vagy tengely körül forgó koordinátarendszerből vizsgáljuk a jelenséget. Az x koordináta-irányban a = ai gyorsulással mozgó
koordináta-rendszerben hat egy, a gyorsulás vektorral párhuzamos, azzal ellentétes
irányítású és azonos nagyságú gt = –a = ai (N/kg) tehetetlenségi erőtér.
Egy  szögsebességgel forgó koordináta-rendszerben a centrifugális erőtér térerősség
vektora sugár irányú vektor:
gc=r2
(3.27)
KÍSÉRLET:
Egy dugattyús hengerhez csatlakozó gömb felületén egyenletes eloszlásban lyukakat
fúrunk (ábra). Ezután az edényt megtöltjük vízzel, és a dugattyút hirtelen az edény
belseje felé nyomjuk. Ekkor a víz kispriccel a lyukakon át. Megfigyelhető, hogy a víz
minden lyukon ugyanolyan erővel spriccel ki, vagyis a dugattyúnál kifejtett nyomás a
gömbfelület minden pontján megjelenik [9].
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3.19 ábra: Egy dugattyús hengerhez csatlakozó gömb felületén egyenletes
Forrás: [9]

3.4 Műveletek vektorokkal, vektorterekkel
3.4.1 Skalármező gradiense
A  (r) skalármező gradiensét a parciális deriváltak vektoraként definiálják. Csak azokban
a pontokban értelmezhető, ahol az összes parciális derivált létezik. Jelölése  vagy
grad. Itt  a nabla és grad a gradiens függvényszimbóluma.
A háromdimenziós euklidészi térben a (x,y,z) (pl. lehet a nyomás) skalármező gradiense
derékszögű koordináta-rendszerben:



(3.28)
grad   
ex 
ey 
ez
z
y
x
ahol: ex, ez, ez az egységvektorok.

3.4.2 Vektortér divergenciája
divv 

v x v y v z


x
y
z

(3.29)

ahol: vx, vy, vz a v három koordinátafüggvénye, mellyel v=(vx, vy, vz).

3.4.3 Divergenciatétel, Gauss-tétel
A divergencia előbbi kifejezéséből következik a következő integrálátalakító formula,
melyet divergenciatételnek vagy matematikai Gauss-tételnek neveznek:

 dVdivv   vd F

V

(3.30)

F

Azaz egy vektormező divergenciájának térfogati integrálja egy egyszeresen összefüggő
tartományra egyenlő a vektormezőnek a tartomány zárt határfelületére vett felületi
integráljával.
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3.4.4 Vektortér rotációja
A rotáció, ahogy a divergencia, a vektoranalízis egy differenciál-operátora. Mind differenciálgeometriai, mind fizikán belüli alkalmazásai jelentősek. Legszemléletesebb képét az
áramlástanban nyeri el, ahol azt mutatja meg, hogy örvénylik a folyadék egy kis
térfogatban. Egy vektortér rotációjának a jelentése, a vektortér és a nabla művelet
keresztszorzata.

(3.31)
A rotáció szerepet játszik a vektoranalízisben fontos Stokes-tételben, aminek
segítségével a felszíni integrál görbe menti integrállá alakítható, ezzel a cirkuláció,
(m2/s) definiálható:


 vd s   rotvd F

G

(3.32)

F

3.4.5 Vektorterek potenciálja
A vektorterek, így a sebességtér leírásához is általában három négyváltozós függvényre
van szükség. A gradiens művelet segítségével bármely  skalártérből előállítható a:
v  grad

(3.33)

vektortér.
Ha rot v = 0 (azaz, ha egy v sebességvektortér, az áramlás örvénymentes, a
folyadékrészek nem forognak), létezik  sebességi potenciál, amellyel (3.33) egyenlet
igaz lesz. Így a  = állandó szintfelületek ekvipotenciális felületek, melyek merőlegesek a
koncentrikus kör alakú áramvonalakat (lásd később) érintő sebességvektorokra. Ebből
adódóan az ekvipotenciális felületek sugár írányú, az x, y síkra merőleges síkok.

3.4.6 Az erőtér potenciálja
Jelöljük U (m2/s2) skalártérrel az erőtér potenciálját (és a Földön fölfelé növekedjen)!
Így definiálhatjuk az erőtér potenciálját a:
g   gradU

(3.34)

a korábban írt nehézségi erőtér Ug potenciálja ebben az esetben:
U g  g g z  konst.

(3.35)

3.5 Folyadékok áramlása
3.5.1 A folyadék mozgása
A folyadék (vagy gáz) mozgása két alapvető formában történhet. A réteges (lamináris)
áramlásnál a folyadékrészek egymással párhuzamos rétegekben mozdulnak el,
sebességük tehát párhuzamos (3.20 ábra).
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3.20 ábra: Lamináris áramlás elvi rajza
Forrás: [18]

3.21 ábra: Lamináris áramlás
megjelenítése tintával
Forrás: [18]
Ha egy csőben az áramlás sebességét növeljük, akkor az áramlás turbulenssé válik. A
közeg részecskéi ilyenkor a haladó mozgás mellett forgómozgást is végeznek, az
áramvonalak összekeverednek, örvények jelennek meg, az áramlás nagyon bonyolulttá
válik. Ezt jól mutatja egy folyadékáramba vékony csövön bevezetett színes folyadékfonal
viselkedésének megváltozása, amit a 3.22 ábra szemléltet. Lamináris áramlásban a
színes fonal az áramvonalakkal párhuzamos egyenest rajzol ki (3.21 ábra), az áramlási
sebességet növelve a színes fonal „összegabalyodik” (3.23 ábra), és megmutatja, hogy
az áramlás turbulenssé vált. Ebben az esetben viszont az egyes folyadékrészek
sebessége pillanatról-pillanatra változik és az áramlásra jellemző átlagsebesség körül
ingadozást mutat.

3.22 ábra: Turbulens áramlás elvi rajza
Forrás: [18]
3.23 ábra: Turbulens áramlás
megjelenítése tintával
Forrás: [18]
A határoló fallal közvetlenül érintkező folyadékréteg a falhoz tapad, sebessége tehát
zérus. A folyadék sebessége a faltól távolodva növekszik, és attól  távolságban éri el az
áramlás belsejében érvényes sebességértéket (3.24 ábra). Ezt a réteget határrétegnek
nevezzük.

3.24 ábra: Áramlás csőben
Forrás: [18]
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3.25 ábra: Az ideális folyadék áramlása csőben
Forrás: [18]
Amint az a fenti ábrán megfigyelhető, csőben laminárisan áramló folyadék sebességeloszlása a keresztmetszetben parabolikus, és így nagy sebességeltérések vannak, míg a
turbulens áramlásnál ez a sebességkülönbség sokkal kisebb mértékű és csak a fal mellett
figyelhető meg a sebesség csökkenése.
Az egyenletesebb sebességeloszlás kisebb sebességkülönbségeket és ezzel kismértékű
súrlódást jelent. A fal mellett mindig kialakul a határréteg. Turbulens áramlás esetében a
határréteg belső, falhoz tapadó része lamináris [18].
A hőátadás folyamatában ennek a határrétegnek van döntő szerepe. Lamináris
határréteg esetében a hőátadás vezetéses része kerül előtérbe, így a hő az áramlásra
merőleges irányban vezetéssel terjed. Turbulens áramlás esetében az egyes
folyadékrészek az áramlásra merőlegesen is elmozdulnak és így hőt szállítanak. Ebben az
esetben a hőátadás várhatóan nagyobb mértékű lesz, mint a lamináris határrétegnél.

3.5.2 Áramlások szemléltetése, pálya, áramvonal, nyomvonal
A folyadékrész pályája egy kiszemelt pontszerű folyadékrész egymást követő pillanatokban elfoglalt helyeit összekötő görbe [7].

3.26 ábra: A folyadék pályája
Forrás: [7]
Az áramvonal olyan görbe, amelyet egy adott pillanatban minden pontjában érint a
sebességvektor:
(3.36)

v  ds  0

ahol: ds az áramvonal elemi hosszúságának darabját jellemző vektor. Azaz az áramvonal
egy adott pillanatban a sebességvektorok burkológörbéje.
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3.27 ábra: A folyadék áramvonala
Forrás: [7]
A nyomvonal a tér egy pontján egymás után áthaladó folyadékrészeket egy adott
pillanatban összekötő görbe (pl. szélcsatornabeli füstcsík).

3.28 ábra: A folyadék nyomvonala
Forrás: [7]
Az áramfelületet egy kijelölt vonalra illeszkedő vagy egy pontból (pl. ideális közeg
áramlása esetén a torlópontból) kiinduló áramvonalak alkotják, amelyeket a
sebességvektorok érintenek. Ezért az áramfelületen nincsen átáramlás (pl. egy szilárd
testé).

3.29 ábra: A folyadék áramfelülete
Forrás: [7]
Az áramcső speciális, cső alakú áramfelület, amelynél az áramvonalak egy zárt görbére
illeszkednek.

3.30 ábra: Az áramcső
Forrás: [7]
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3.5.3 Stacionárius és instacionárius áramlás
Az áramlások fontos sajátossága az időfüggésük, azaz, hogy jellemzőik (sebesség,
nyomás, sűrűség) függenek-e az időtől.
Stacionárius (időben állandó) áramlásban a jellemzők (v, p, , T) nem függnek az időtől,
így pl. a sebességteret:
v  v(r )
(3.37)
alakú (csak a helytől függő) vektor írja le.
Instacionárius áramlásoknál a sebességtér nemcsak a helytől, hanem az időtől is függ:
v  v(r , t )
(3.38)
Az instacionárius áramlások bizonyos esetben stacionáriussá tehetők a koordinátarendszerek helyes megválasztásával. Ezt általában az abszolút rendszerből a relatív
(együtt mozgó, együtt forgó) rendszerbe történő áttéréssel valósítjuk meg.
Léteznek olyan áramlások, amelyeknél a tér különböző pontjaiban az áramlási sebesség
egy időben állandó középérték körül ingadozik. Ezeket kvázistacionárius áramlásoknak
nevezzük. Ilyen pl. a szivattyúk csigaházában vagy a légcsavar környezetében kialakuló
áramlás, és ilyen a turbulens áramlások nagy része is.
Belátható, hogy stacionárius áramlás esetén az áramvonal, a pálya és a nyomvonal
egybeesik. Ez az egybeesés ad lehetőséget arra, hogy a stacionárius áramlás
szemléltetésével végzett vizsgálatoknál az áramlásba bevezetett füstcsíkkal – amely egy
nyomvonal – vagy az áramló víz felszínén úszó parafadarabról hosszú expozíciós idővel
készített képpel – ami a pályát mutatja – a bennünket leginkább érdeklő áramvonalakról
kapjunk felvilágosítást [19].

3.31 ábra: A szárnyprofil körüli áramlás
Forrás: [19]
Áramlások szemléltetési lehetséges akkor is, ha áramló vízbe festékcsíkot vagy
magnézium reszeléket teszünk, és egy fényképezőgéppel közben képeket készítünk. Víz
áramlásának a szemléltetésére széles körben alkalmazzák a hidrogénbuborék-módszert,
melynél a fényszóró szemcsék egyenárammal történő vízbontással előállított
hidrogénbuborékok.
Levegő áramlásának láthatóvá tételére széleskörűen alkalmazzák az olajködöt, amelyet
olaj forralásával és szén-dioxiddal történő lehűtésével állítanak elő. Az így keletkező
fehér füst jól megfigyelhető.
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3.32 ábra: Szárnyprofil körüli áramlási köd, olajköd síkos megvilágításban
Forrás: [19]
KÍSÉRLET:
Két víztartály egyikébe színezett, a másikba pedig színtelen vizet töltünk, majd a
tartályokból a színtelen vizet két egymáshoz közel, függőlegesen elhelyezett üveglap
közé folyatjuk. A lassan lefelé áramló vízrétegbe vékony csövekből álló csősoron át színes
vizet engedünk ki (ábra). Így egy színes és színtelen vízfonalakból álló áramlás jön létre.
Ha az áramlás elég lassú, akkor a különböző színű vízfonalak egymás mellett mozognak,
egymással nem keverednek, és az áramvonalaknak megfelelő alakot vesznek fel. Ilyen
áramvonal-készülékkel készített képeket mutat az alábbi ábra, amelyen az áramlás
útjába helyezett hosszúkás-, illetve kör alakú akadály körül kialakult áramvonalkép
látható. Ez a kísérlet tulajdonképpen az ábra síkjára merőlegesen elhelyezett, hosszú
síklap-, illetve henger hatását modellezi. A kapott ábra a síklap, illetve henger körül
kialakult áramlás síkmetszetének tekinthető [19].

3.33 ábra: Áramlásba helyezett hosszúkás, illetve kör alakú akadály
Forrás: [19]

3.6 Áramlástani tételek
3.6.1 A folytonosság (kontinuitás) tétele
A folytonosság (kontinuitás) tétele az anyagmegmaradás törvényét, azt a fontos
tapasztalatot fejezi ki, hogy a tömeg nem keletkezhet és nem tűnhet el.
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3.34 ábra: A tömegmegmaradás szempontjából vizsgált zárt terület
Forrás: [7]
Tekintsünk a fenti ábra szerint, a térben rögzített zárt F felületet, amelyen a közeg
átáramlik! Írja le a sebességteret a v = v(r,t) vektortér, a sűrűségteret pedig a  = (r,t)
skalártér. Határozzuk meg, hogy másodpercenként mennyivel több tömeg áramlik ki a
felületen, mint be!
qm 

 vd F

(3.39)

F

A tömeg többletkiáramlása csak a térfogatban lévő tömeg rovására, azaz a sűrűség
csökkenése mellett mehet végbe. Az F felület által határolt V térfogatban lévő tömeg
másodpercenkénti változását az

(3.40)
 t dV
V
integrál adja meg [7].
Miután a dF felületi normális kifelé mutat, a (3.39) integrál pozitív értéke esetén (fogy a
tömeg a V térfogatban) a (3.40) integrálnak negatívnak kell lennie, tehát ennek a két
integrálnak az összege zérus. A fenti két egyenletet tegyük egyenlővé és a Gauss-tételt,
a (3.30) egyenletet felhasználva, a felületi integrálról térjünk át térfogati integrálra!




 t

V

dV 

 vd F

F



 div(v )dV

(3.41)

V

Az egyenlet keretezett része a kontinuitási tétel integrális alakja. ezt az egyenletet
alakítva megkapjuk, hogy a bal és a jobb oldali integrál összege nulla.

(3.42)
 [ t  divv]dV  0
V
A fenti integrál csak akkor lehet zérus tetszőleges V integrálási tartomány esetén, ha az
integrandusz zérus. Ily módon megkaptuk a folytonosságtétel differenciális alakját:

 div( v )  0
(3.43)
t
Ha az áramlás stacionárius, de a közeg összenyomható, a folytonosság tétele:
div(v )  0
(3.44)
alakra egyszerűsödik. A folytonossági tétel integrális alakját általában akkor alkalmazzuk,
ha az áramlási térben kijelölt térfogatra vizsgáljuk az anyagmegmaradás tételét.
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3.6.2 A kontinuitási egyenlet alkalmazása csőben áramló folyadékokra
Vizsgáljuk meg az áramlási viszonyokat egy áramlási csőben! Válasszuk ki az áramlási
csőnek az F1 és F2 keresztmetszetekkel határolt szakaszát (3.35 ábra), és vizsgáljuk meg
az áramlási csőnek ebbe a térfogatába időegység alatt bemenő és kimenő tömeget! Mivel
az áramlási cső falán keresztül nincs áramlás, és ismereteink szerint tömeg nem tűnhet
el és nem keletkezhet, a kiválasztott térfogatban a tömeg csak azért változhat, mert az
F1 keresztmetszeten a közeg beáramlik, az F2 keresztmetszeten pedig kiáramlik a
térfogatból.

3.35 ábra: Áramlási cső
Forrás: [17]
Ha az áramlás időben állandó, akkor a kiválasztott térfogatban az anyag nem
halmozódhat fel, hiszen ez a sűrűség időbeli változását eredményezné, ami ellentmond
az időben állandó áramlás definíciójának. Mindebből az következik, hogy az egyik
keresztmetszeten adott idő alatt bemenő tömegnek meg kell egyezni a másikon
ugyanennyi idő alatt kimenő tömeggel [17].
Ez érvényes az időegység alatt be- és kimenő tömegekre, vagyis a tömegáramokra is. Ha
tehát az 1 keresztmetszeten befolyó tömegáramot qm1-vel, a 2 keresztmetszeten kifolyó
tömegáramot qm2-vel jelöljük, akkor a tömegmegmaradás törvényét az (3.42) egyenlet
alapján:
qm1  q m2
(3.45)
összefüggéssel adhatjuk meg, amiből
q m1 

  v dF ,

az

1 1

F1

keresztmetszeten

befelé

áramló

tömeg

nagysága,

F1

és q m2 

  2v 2 dF

pedig az F2 keresztmetszeten kifelé áramló tömeg nagysága. Itt

F2

felhasználtuk, hogy a felületvektorok párhuzamosak a sebességekkel.
Ha az áramcső eléggé vékony, akkor feltételezhető, hogy a sűrűség és a sebesség az
áramcső egy keresztmetszetének minden pontján azonos. Ilyenkor az integrálból
(összegzésből) a ρv mennyiség mindkét keresztmetszetnél kiemelhető, azaz

  v dF   v  dF   v F

(3.46)

 v

(3.47)

1 1

F1

1 1

1 1 1

F1

és
2 2 dF

F2

  2v 2

 dF   v

2 2 F2

F2
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Így azt kapjuk, hogy egy vékony áramcső tetszőleges két keresztmetszetére fennáll,
hogy
1v 1F1   2v 2 F2
(3.48)
vagyis a vékony áramlási cső mentén:

vF  állandó

(3.49)

Ha a közeg összenyomhatatlannak tekinthető, akkor ρ1 = ρ2 , tehát
(3.50)

v 1 F1  v 2 F2

A kontinuitási egyenlet gyakorlati szempontból is fontos összefüggés, mert nagyon sok
esetben merev falú csövekben történő áramlásoknál is használható. A kontinuitási egyenletből pl. következik, hogy egy változó keresztmetszetű csőben áramló összenyomhatatlan folyadék vagy gáz esetén a cső két keresztmetszetére érvényes, hogy
v1 

v 2 F2
F1

(3.51)

Ha tehát F2<F1, akkor v2>v1 , vagyis a közeg a kisebb átmérőjű szakaszokon felgyorsul.
Ezt, a számos tapasztalat által igazolt jelenséget kvalitatív módon úgy lehet értelmezni,
hogy a közegnek a kisebb átmérőjű helyen gyorsabban kell haladnia, hogy adott idő alatt
ugyanannyi tömeg menjen át itt, mint a nagyobb átmérőjű helyen. Ha egy változó
keresztmetszetű csőben történő áramlást modellezünk a korábban megismert
áramvonal-készülékkel, akkor kiderül, hogy a keskenyebb, nagyobb sebességű helyeken
az áramvonalak összesűrűsödnek (3.36 ábra). Ennek az az oka, hogy az áramvonalak
folytonos vonalak, amelyek nem szakadhatnak meg. Ez azt jelenti, hogy az áramvonalak
nem csak a sebesség irányáról, hanem a sebesség nagyságáról is tájékoztatást adnak:
nagyobb áramvonal-sűrűség nagyobb sebességet jelent [17].

3.36 ábra: Áramvonalak sűrűsödése az áramcsőben
Forrás: [17]

3.6.3 Az Euler-egyenlet
Ebben a részben megismerkedünk az áramlástan egy igen fontos összefüggésével, a
súrlódásmentes közeg esetén érvényes Euler-egyenlettel. Ez kapcsolatot teremt a
folyadékrész gyorsulása és az azt létrehozó erők között. Majd ebből az egyenletből
levezetésre kerül az áramlástan gyakorlati szempontból egyik legjelentősebb
összefüggése, a Bernoulli-egyenlet.
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A folyadékrészek mozgásának leírásánál Newton II. axiómája alkalmazható, amely
folyadékrészekre ható erő és mozgásmennyiségük idő szerinti megváltozásának
rohamossága (egy másodperc alatti megváltozása) között teremt kapcsolatot: egy m
tömegű v sebességű folyadékrész mv mozgásmennyiségének egységnyi időre eső
megváltozása egyenlő a folyadékrészre ható erők eredőjével:
d
(mv ) 
dt

K

(3.52)

(ha a tömeg állandó, azaz v<<c):
ma 

K

(3.53)

akkor a klasszikus Newton II-t kapjuk! Tekintsük a közeget súrlódásmentesnek, azaz
hanyagoljuk el súrlódásának hatását. A valóságos közeg viszkózus, ami a
csúsztatófeszültség keletkezésének feltétele. Számos olyan áramkép van azonban,
amelyeknél a valóságos, viszkózus közegben nincsen vagy jó közelítésként
elhanyagolható a súrlódás hatása [7].

3.37 ábra: Elemi folyadékrész az áramlási térben.
Forrás: [7]
Tekintsük a fenti ábrát, ahol az áramlási térben mozgó, dx, dy és dz élhosszakkal
jellemzett elemi folyadékrész látható! Írjuk fel a térfogatelemben lévő elemi
folyadéktömegre ható erőket és Newton II. axiómájának megfelelően ezek eredőjét
tegyük egyenlővé az elemi tömeg y irányú mozgásmennyiségének idő szerinti megváltozásával!
Az elemi folyadékrészre két módon hat erő:
a folyadékrész felületén keletkező feszültségek és
az erőtérben lévő folyadékrész tömegére ható térerősség révén.
A folyadékrész felületén keletkező feszültségeket a felületre merőleges erőt okozó
húzófeszültségekre és a felülettel párhuzamos erőt okozó csúsztatófeszültségekre
bontjuk. Súrlódásmentes közeg esetén nincsenek csúsztatófeszültségek, a húzófeszültség
pedig egyenlő a nyomás ellentettjével (pl. y = –p). Az erőtérben lévő folyadékrész
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tömegére ható, térerősségből származó erőt az elemi tömeg és a térerősség vektor
szorzataként határozhatjuk meg.
Először határozzuk meg a nyomásból származó, y tengellyel párhuzamos eredő erőt,
dKp,y [N]! Ezt a fenti ábrán látható dx és dz hosszúságú élekkel határolt az elemi felületek
közül az y = 0 síkon lévőn p, akkor az y + dy síkon lévőn p + (p/y)dy. a nyomásból
származó y irányú erőt tehát a
dK p, y  pdxdz  ( p 

p
p
dy )dxdz  
dxdydz
y
y

(3.54)

összefüggés adja meg.
A térerősségből származó erő y irányú komponense, a dKg,y [N] az alábbi módon
fejezhető ki:
dK g, y  dxdzg y

(3.55)

ahol gy a térerősség vektor y irányú komponense. E két erő eredője okozza az elemi
folyadékrész y irányú mozgásmennyiségének idő szerinti megváltozását, ami

dxdydz

dv y
dt

-vel, azaz a tömegelem és a folyadékrész gyorsulásának szorzatával

egyenlő:

dxdydz

dv y
dt

 dxdydzgy 

p
dxdydz
y

(3.56)

Ha a (3.56) összefüggés mindkét oldalát elosztjuk az elemi folyadékrész tömegével, az
egységnyi tömegre vonatkozó
dv y
dt

 gy 

1 p
 y

(3.57)

összefüggést kapjuk. Hasonló összefüggéseket kapunk, ha ugyanezt a gondolatmenetet
alkalmazzuk az x és z tengely irányában is. Az így kapott három komponens egyenlet
egyes tagjai vektorkomponenseknek tekinthetők. A jobb oldal első tagja a g térerősség
vektor y komponense, a második tag pedig a nyomás gradiens (grad p) vektor y
komponensének és a sűrűségnek a hányadosa. A három komponens egyenletet az
egységvektorokkal végigszorozva, és az így kapott egyenletek bal és jobb oldalait
összeadva egy vektoregyenlet, az Euler-egyenlet adódik [7]:
1
dv
 g  gradp

dt

(3.58)

amely azt fejezi ki, hogy a Newton II axióma értelmében adott, esetünkben egységnyi
tömegre ható erők eredőjével egyezik meg az egységnyi tömeg mozgásmennyiségének
egységnyi időre jutó változása, azaz az egységnyi tömeg és gyorsulás szorzata.
A folyadékrész gyorsulása vektoriális alakban a következő összefüggéssel adható meg:
dv
v
v2

 grad
 v  rotv
2
dt
t

(3.59)
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Ezt felhasználva az Euler egyenlet gyakran alkalmazott vektoriális alakját kapjuk:
v2
1
v
 grad
 v  rotv  g  gradp .
2

t

(3.60)

3.6.4 A Bernoulli-egyenlet
Most vizsgáljuk meg a másik megmaradó mennyiséget, az energiát egy nehézségi
erőtérben áramló közeg esetén. Továbbra is feltételezzük, hogy a közeg
összenyomhatatlan, az áramlás időben állandó és súrlódásmentes. Ismét válasszuk ki
egy áramcsőnek az F1 és F2 keresztmetszettel lezárt részét (3.38 ábra), és számítsuk ki,
hogy mennyivel változik meg a kiválasztott térfogatban lévő közeg energiája, ha a
térfogat elmozdul!

3.38 ábra: Áramcső vízszintes alapszintekkel
Forrás: [17]
Az elmozdulás során a térfogatelem ab keresztmetszete az a’b’ helyzetbe-, cd
keresztmetszete pedig a c’d’ helyzetbe kerül. Mivel az áramlás időben állandó, az
elmozdulás során a térfogat a’b’ és cd közötti része változatlan marad, tehát az
energiaváltozás számításánál nem kell figyelembe venni. Az energiaváltozás
szempontjából a folyamat úgy fogható fel, hogy az ab-a’b’ térfogatelem az 1 helyzetből
az ugyanakkora térfogatú cd-c’d’ térfogatelem helyére, a 2 helyzetbe kerül. Mivel a közeg
összenyomhatatlan, az 1 és 2 térfogatelem térfogata megegyezik, tehát dV = F1ds1 =
F2ds2. Erre a térfogatelemre az 1–>2 elmozdulás közben hat a nehézségi erő és a
keresztmetszeteken fellépő nyomásokból származó felületi erők (a közeget ideálisnak
tekintjük, tehát belső súrlódásból származó erőkkel nem számolunk). A térfogatelem
sebessége eközben v1-ről v2-re változik. A helyzeti és mozgási energia összegének
megváltozása a kiválasztott térfogatra ható erők munkájával egyenlő, először tehát ki
kell számítanunk az egyes erők munkáját [17].
Az F1 felületre ható erő K1 = p1F1, ennek munkája a ds1 elmozdulás során, lásd korábban:
dL1  K1ds1  p1F1ds1  p1dV .

(3.61)
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Az F2 felületre ható erő munkája hasonlóan kapható:
dL2  K 2 ds21   p2 F2 ds2   p2 dV .

(3.62)

Az összes munka:
(3.63)

dL  dL1  dL2  p1dV  p2 dV

A helyzeti energia megváltozása, miközben a térfogatelem súlypontja h1 magasságból h2
magasságba emelkedik:
dE h  dVg(z2  z1 )

(3.64)

Ha az áramcső eléggé vékony, akkor a sebesség egy keresztmetszet minden pontján
azonosnak tekinthető, így a mozgási energia megváltozása:
dE m 

1
dV (v 2 2  v12 )
2

(3.65)

A teljes energiaváltozás:
dE  dE h  dE m  dVg( z 2  z1 ) 

1
dV (v 2 2  v12 )
2

(3.66)

A munkavégzés és az energiaváltozás között fennálló:
(3.67)

dW  dE
összefüggésből következik, hogy
p1  p2  g(z2  z1 ) 

1
(v 22  v12 )
2

(3.68)

Az egyenlet átrendezésével azt kapjuk, hogy egy vékony áramlási cső tetszőleges két
keresztmetszetére érvényes, hogy:
p1 

1
1
v12  gz1  p2  gz2  v 22
2
2

(3.69)

Ez azt jelenti, hogy vékony áramlási cső mentén a
p

1
v 2  gz  állandó
2

(3.70)

érvényes. Mivel feltételeztük, hogy a közeg jellemzői azonosak egy keresztmetszet
minden pontján, az egyenlet szigorúan véve végtelenül vékony áramcső, vagyis egy
áramvonal mentén érvényes. A Bernoulli-egyenlet – nem túl nagy áramlási
sebességeknél – merev falú csőben történő áramlásnál is alkalmazható, és a v1F1 = v2F2
kontinuitási törvénnyel együtt alkalmas a sebesség és a nyomás kiszámítására ismert
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geometriájú cső tetszőleges helyén, ha a sebességet és a nyomást ismerjük egy helyen.
A közegben fennálló p nyomás és a v áramlási sebesség közötti kapcsolat különösen jól
látszik, ha vízszintes csőben történő áramlást vizsgálunk. Ekkor ugyanis h1 = h2, tehát az
egyenlet a
1
1
p1  v12  p2  v 22
(3.71)
2
2
alakban érvényes. Az összefüggésből látszik, hogy ha v2>v1, akkor p2<p1, vagyis a
nagyobb sebességű helyeken a közegben kisebb a nyomás. Ezt egyszerű kísérlettel
igazolhatjuk.

3.6.5 Az áramlási sebesség mérése
Egy változó keresztmetszetű, vízszintes csőben folyadékot áramoltatunk. A cső
különböző helyeihez függőleges csöveket csatlakoztatunk, amelyekben a folyadékszint
magassága (hidrosztatikai nyomása) méri a folyadékban uralkodó nyomást. A nyomás a
keskenyebb csőszakaszokon kisebb, mint a szélesebb részeken.

3.39 ábra: Változó keresztmetszetű vízszintes cső
Forrás: [17]
A jelenség a kontinuitási egyenlet és a Bernoulli-egyenlet segítségével magyarázható. A
kontinuitási egyenlet szerint a keskenyebb csőszakaszon nagyobb a sebesség (v2>v1), a
Bernoulli-egyenlet alapján pedig a nagyobb sebességű helyeken kisebb a nyomás
(p2<p1). Az a tény, hogy az áramlás nagyobb sebességű részein a környezethez képest
lecsökken a nyomás, számos, gyakorlati szempontból is fontos jelenség kiváltó oka lehet
(pl. szél által letépett tető, egymás mellett haladó járművek között fellépő vonzóhatás,
vízlégszivattyú működése) [17].

3.40 ábra: A Venturi-cső elvi rajza
Forrás: [17]
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A sebesség és nyomás közötti kapcsolat felhasználható arra, hogy az áramlási sebesség
mérését nyomásmérésre vezessük vissza. Az egyik ilyen eszköz (Venturi-cső) vázlata a
3.40. ábrán látható. A speciálisan kialakított csövet az áramlás útjába helyezik és
megmérik a cső két különböző keresztmetszetű részében kialakult p1–p2 nyomáskülönbséget. Ebből a keresztmetszetek ismeterében, a kontinuitási és Bernoulli-egyenlet
segítségével a v1 áramlási sebesség kiszámítható [17].
A belső súrlódás egyik következménye az, hogy a mechanikai energia egy része elvész,
ezért a Bernoulli-egyenlet súrlódásos áramlásokban nem érvényes. Ez szemléletesen
bemutatható, ha egy nagyméretű edényből egyenletes keresztmetszetű, vízszintes
csövön kiáramló folyadékban megmérjük a nyomást a cső különböző helyein (3.41 ábra).

3.41 ábra: Folyadékkiáramlás, és nyomásesés az egyik végén nyitott közlekedőedényből
Forrás: [7]
A nyomás mérésére itt a cső különböző helyeibe beépített függőleges csöveket
használunk. Az áramló folyadék adott helyén uralkodó nyomás olyan magas
folyadékoszlopot emel fel, amelynek hidrosztatikai nyomása egyenlő a folyadék
nyomásával. Mivel a hidrosztatikai nyomás arányos a folyadékoszlop magasságával
(p = ρgh), a függőleges csövekben mérhető magasságok jól mutatják a nyomáseloszlást
az áramló folyadékban. Mivel a tömegmegmaradás miatt a csőben mindenütt azonos a
sebesség, a Bernoulli-egyenlet szerint a nyomásnak is mindenütt azonosnak kellene lenni
(a cső vízszintes). A valóságban azonban a nyomás a csőben az edénytől távolodva
fokozatosan csökken, vagyis a Bernoulli-egyenlet nem érvényes. Mivel a problémát az
elveszett mechanikai energia okozza, a Bernoulli-egyenlet súrlódásos áramlásban csak
akkor használható, ha az energiaveszteség elhanyagolható a teljes mechanikai
energiához képest. A gyakorlatban a törvényt súrlódásos áramlásoknál úgy alkalmazzák,
hogy megbecsülik a veszteségeket, és ezek hatását az egyenletben egy kiegészítő taggal
veszik figyelembe.
KÍSÉRLETEK:
Egy tölcsér szélesebb vége elé tett gyertya lángja nem az áramlás irányába, hanem a
tölcsér felé hajlik. A tölcsér szélesebb végébe tett pingponglabdát a másik végébe erősen
belefújva nem tudjuk kifújni a tölcsérből. A magyarázat az, hogy a tölcsér falánál áramló
levegőben kisebb a nyomás, mint a környező levegőben, így a környező levegő a lángot
is és a pingponglabdát is a tölcsér felé nyomja. Hasonló eredményre jutunk az alábbi
kísérletnél is, de az áramlási viszonyok itt áttekinthetőbbek.
Két könnyű sík lapot vízszintes tengelyekre függesztünk fel, amelyek körül szabadon
lenghetnek. A lapokat egymáshoz közel helyezzük el, és a lapok közé felülről erősen
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befújunk. Ekkor a lapok – a várakozással ellentétben – nem távolodnak egymástól,
hanem egymás felé lendülnek (3.42 ábra).

3.42 ábra: Két könnyű sík lap közötti légáram
Forrás: [17]
A kísérlet eredményének magyarázata is az, hogy a légáramlás helyén a nyomás
lecsökken, és a mozgatható lapokat a környező levegő nagyobb nyomása a kisebb
nyomású hely, tehát a légáramlat helye felé nyomja.
A Pitot-cső nyomásérzékelő
alkalmazható.

műszer,

amely

áramlások

sebességének

mérésére

3.43 ábra: Egyszerű Pitot-cső
Forrás: [20]
Az egyszerű Pitot-cső egy áramlásba szemből behelyezett áramvonalas homlokfalú
csőidom, amelynek belső furatában keletkezik az áramlás hatására a torló nyomás,
miközben a furat másik végén (többnyire az áramlás helyétől távolabbra elvezetve) egy
nyomásváltozás mérésére alkalmas eszköz található. Fontos, hogy a nyomásváltozás
mértékét mindig a környezethez képest mérik, így az egész rendszer tartalmaz egy
statikus nyomást érzékelő pontot is. A repülési gyakorlatban ez egy apró furatot jelent
vagy közvetlenül a Pitot-csövön vagy valahol a repülőgép oldalán. A furat kialakítása
minden esetben áramlássemleges pozícióban történik, ez annyit jelent, hogy a
mindenkori áramlás irányára merőlegesen helyezkedik el. Sok esetben a legcélszerűbb
rögtön a Pitot-csövön megoldani, ekkor az elvezetés koaxiális megoldással történik, azaz
dupla falú csövekben együtt utazik a két nyomásérték a műszer felé.
A Prandtl-cső is áramlási sebesség mérésére alkalmas eszköz, lényegében egy
nyomásszonda és a Pitot-cső egyesítése (3.44 ábra).
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3.44 ábra: Prandtl-cső
Forrás: [21]
A mérőfej homlokfelületén lévő nyílás egy manométer egyik, az oldalnyílások pedig a
másik szárához csatlakoznak. Ily módon, ha a mérőfejet az áramlás irányával szemben
helyezzük el, akkor a nyomásmérő a teljes és a statikus nyomás p különbségét méri,
amiből az áramlási sebesség a Bernoulli-törvény alapján a:
v 

2p

(3.72)



összefüggéssel határozható meg, ahol  az áramló gáz sűrűsége.

3.7 Örvénytételek, impulzus és impulzusnyomaték tétel
3.7.1 A Thomson-tétel
A következőkben tárgyalt örvénytételek a surlódásmentesség feltételezésével vezethetők
le.

3.45 ábra: Zárt folyékony vonal elúszása
Forrás: [7]
Tekintsük a 3.45 ábrát, ahol egy G jelű, zárt folyékony vonalat tüntettünk fel. (A
folyékony vonal folyadékrészekből áll, és a közeggel együtt úszik el.) A (3.73)
összefüggés a cirkulációt () határozza meg.


G vd s

(3.73)
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Hogyan változik a zárt folyékony vonal körüli cirkuláció értéke egységnyi idő alatt, azaz
d
d

vd s  ?
dt
dt G

(3.74)

A sebesség zárt görbe menti vonalintegráljának idő szerinti megváltozását a görbe egyes
ds elemeire vett vds értékek idő szerinti megváltozásának összegeként határozhatjuk
meg, figyelembe véve a ds vonalelem vektorok megváltozását is. A Thomson (Lord
Kelvin)-tétel értelmében – ha az erőtér potenciálos és a súrlódásmentes közeg sűrűsége
állandó vagy csak a nyomás függvénye – zárt folyékony vonal mentén a sebesség
vonalintegrálja, a cirkuláció az idő függvényében nem változik, azaz súrlódásmentes
közegben nem keletkezhet, illetve nem tűnhet el örvényesség:
d
d

vd s  0
dt
dt G

(3.75)

3.7.2 A Helmholtz I. tétele
Definiáljuk az örvényvonalat az alábbi módon: az örvényvonalat minden pontjában érinti
a rotv vektor, azaz ha ds az örvényvonal eleme, akkor rotv x ds = 0. Definiáljuk továbbá
az örvényfelületet, amely örvényvonalakból áll, és amelyet a rot(v) vektorok érintenek:
rotvdF = 0 (3.46 ábra).

3.46 ábra: Folyékony örvényfelület, rajta zárt folyékony vonal
Forrás: [7]
Vegyünk fel egy, az áramló folyadékkal együtt mozgó F folyékony örvényfelületet és azon
jelöljünk ki egy G zárt folyékony vonalat! Tekintettel arra, hogy az örvényvektorok érintik
a felületet, azoknak nincs felületre merőleges komponensük, így a G által határolt
felületre vett felületi integráljuk zérus. Ekkor viszont a Stokes-tétel értelmében a
folyékony felületen felvett G zárt folyékony vonalon a sebesség vonalintegrálja, a
cirkuláció is zérus. Ha a Thomson-tétel levezetésénél tett kikötések fennállnak (súrlódásmentes, állandó sűrűségű közeg, potenciális erőtér), akkor a cirkuláció a G görbe mentén
az időben nem változik, zérusértékű marad. Következésképpen egy folyékony örvényfelület mindig megtartja örvényfelület jellegét.
Helmholtz I. tétele szerint egy örvényvonal, amely két folyékony örvényfelület
metszésvonala, mindig ugyanazokból a folyadékrészekből áll. Ennek a tételnek a
levezetésénél felhasználtuk a Thomson-tételt, ezért ugyanazok a megkötések
vonatkoznak erre a tételre is.
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3.7.3 Helmholtz II. tétele
Tekintsük a lenti ábrát, ahol egy folyékony örvénycső látható. Az örvénycső palástján
vegyük fel az S zárt folyékony vonalat, amely S1, S2, S’, S” részekből áll. Miután a zárt
vonal a folyékony örvényfelületen van, az előző pontban leírtak alapján a sebesség
vonalintegrálja e vonal mentén zérus, és az is marad. Írjuk fel a cirkulációt az S mentén
úgy, hogy a körüljárt örvényfelület bal kéz felé essen, figyelembe véve, hogy a sebesség
vonalintegráljai S’-n S”-n éppen kiejtik egymást:



 vd s   vd s  0

vd s 

S

S1 

(3.76)

S2 

3.47 ábra: Folyékony örvénycső
Forrás: [7]
Az S1 és S2 görbére vonatkozóan a körüljárási irányokat az F1 és F2 keresztmetszetekhez
képest adtuk meg, amelyek normálvektorainak irányítása megegyezik a fenti ábrán
feltüntetettel, felfelé mutat. Ha megváltoztatjuk az S2 görbére vonatkozó körüljárási
irányt, meg kell változtatni az integrál előjelét [7].

 vd s   vd s

S1 

(3.77)

S2 

A Stokes-tételt felhasználva:

 rotvd F

F1



 rotvd F .

(3.78)

F2

A fentiek alapján megfogalmazható Helmholtz II. tétele: Egy folyékony örvénycső hossza
mentén bármely metszetben

 rotvd F értéke

állandó és időben sem változik. Tehát egy

F

örvénycső nem fejeződhet be az áramló közegben: vagy zárt gyűrűt alkot, vagy az
áramlási tér határáig ér.
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3.7.4 Az impulzus tétel
Az impulzus tétel a7 impulzusvektorok és az erővektorok egyenlőségét fejezi ki.
Alkalmazásának feltételei: stacioner vagy kvázistacioner áramlás, de alkalmazható
súrlódásos és összenyomható közegre is.

 v(vd F )    gdV

F

 pdF



V

F



 dK s

 KR

(3.79)

F

ahol:
1. v(vdF ) az elemi impulzusvektor (mindig kifelé mutat).
2. ha v = állandó és v dF, akkor Ibe = Fbevbe2 és Iki = Fkivki2
3.  gdV az elemi súlyerő, g lehet egyéb tehetetlenségi erő is
4. 
5.



pd F a zárt ellenőrző felületre ható nyomóerők eredője

 dK s

 K R az ellenőrző felület mentén ébredő súrlódási erők eredője, és az ellenőrző

F

felületen belüli szilárd test (ha van) által áramló folyadékra gyakorolt erő.
A tételek alkalmazása:
Borda-féle kifolyónyílás:
A folyadékra vízszintes irányban a tartályfal által kifejtett erő és impulzus a Bernoulliegyenlet alapján:
K  Fgz
(3.80)
I ki  Fsv 2  Fs 2gz

(3.81)

Az impulzus tétel:
Fgz  Fs 2gz

(3.82)

A folyadéksugár összehúzódását kifejező kontrakciós tényező [22]:
 = 0,5…1,0.

3.48 ábra: Borda-féle kifolyónyílás
Forrás: [22]

111

Borda–Carnot veszteség
Az impulzus tétel:
 F1v12  F2v22  p1F1  p2 F2

(3.83)

A kontinuitás törvénye:
v1F1  v 2 F2

(3.84)

A két egyenlet összevetéséből:
p2  p1  v 2 (v1  v 2 )

(3.85)

A Bernoulli-egyenlet alapján:
(p2  p1 )ideális 


2

(v12  v 22 )

(3.86)

A Borda–Carnot veszteség:
pB  C  (p2  p1 )ideális  ( p2  p1 ) 


2

(v12  v 22  2v1v 2  2v 22 ) 


2

(v1  v 2 )2 (3.87)

3.7.5 Az impulzusnyomatéki tétel
Az impulzustétel egy másik legáltalánosabb alakjából kiindulva, amelynek jobb oldalán az
ellenőrző felületben lévő folyadékra ható erőket összegezzük, és egyenlővé tesszük
ugyanezen folyadék mozgásmennyiségének egységnyi időre eső megváltozásával:

( v )dV   v (vd F )    gdV   pdF   dK s  K R
(3.88)
t V
F
V
F
F
ahol KR a folyadékról a szilárdtestre ható erő, aminek tér egy adott P pontjára vonatkozó
nyomatéka felírható, valamint az impulzusáram-vektor nyomatékának egyenlőségét
kifejező impulzusnyomatéki tétel:

r  (v )dV   r  v (vdF )   r   gdV   r  pd F   r  dK s  r  K
(3.89)
R
t V
F
V
F
F
ahol: r a tér kijelölt P pontjából a dV térfogatelemhez, illetve a dF vektor talppontjához
húzott vektor.
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4.

Súrlódásos közegek. Hidrodinamika. Gázdinamika

4.1 A Navier–Stokes-egyenlet
Súrlódásmentes közeg esetén a folyadékrészek csak a térerősség (pl. súlyerő) és a
nyomás hely szerinti változása következtében keletkező erő miatt gyorsulnak. Valóságos,
súrlódásos közeg esetén ezekhez járul a súrlódásból származó, a folyadékrész felületén
ható, a felülettel párhuzamos csúsztatófeszültségből és az arra merőleges,
nyomásnövekedésből származó erő. Ha az áramló közeg dinamikai viszkozitása és
sűrűsége állandó, az Euler-egyenlet jobb oldala egy, a súrlódás hatását figyelembe vevő
taggal egészül ki, így kapjuk a Navier–Stokes-egyenletet:
1
dv
 g  gradp   v .
(4.1)

dt

4.1.1 Lamináris és turbulens áramlások
A 3.5 fejezetben leírtak szerint az áramló folyadékok áramlási sebességei szerint
megkülönbeztetünk lamináris és turbulens áramlásokat. A csőáramlás laminárisból
turbulensbe való átalakulása nem csupán a v átlagsebességtől, hanem a Reynoldsszámtól is függ:
vd 
vd
(4.2)

Re 





Csőben a lamináris–turbulens átalakulás Re  2300 körül megy végbe.
A turbulens áramlásban a v sebességvektor úgy írható fel, mint az időbeli átlagsebesség

vektor v és a sebességingadozás vektor v ' összege: v  v  v ' .
A turbulencia mértékének jellemzésére a turbulencia fokot használjuk, amely a sebességingadozások átlagos mértékét viszonyítja az időbeli átlagsebességhez:
Tu 

v'2

(4.3)

v

Az igen komplex instacionárius turbulens áramlásokat általában nem tudjuk számolni a
Navier–Stokes-egyenlettel, ezért az időbeli sebesség- és nyomásátlagokra írjuk fel az
egyenletet, amelyben megjelennek a sebességingadozások hatását kifejező, látszólagos
nyomásnövekedés és látszólagos csúsztatófeszültség tagok.
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A turbulens áramlásban kisebb-nagyobb méretű folyadékrészek, örvények mozognak a
különböző sebességű folyadékrétegek között a főáramlás sebességére merőlegesen. Ezen
folyadékrészek által okozott impulzuscsere a látszólagos feszültségek okozója. A
turbulens ingadozások hatását figyelembe vevő látszólagos feszültségek, számítására
többféle ún. turbulenciamodell létezik.
A turbulens áramlásban keletkező csúsztatófeszültségek jellemzésére az előzőekben
megismert



anyagjellemző

viszkozitás

analógiájára

bevezették

a

 t "turbulens

viszkozitást". A turbulens áramlásban a teljes csúsztatófeszültséget tehát a
v
(4.4)
    t  x
y
összefüggés határozza meg. A turbulens viszkozitás az anyagjellemző viszkozitásnál
általában egy-két nagyságrenddel nagyobb, azaz a turbulens áramlásban a sebesség hely
szerinti ugyanakkora megváltozáshoz sokkal nagyobb feszültségek tartoznak, illetve
adott feszültséghez a sebességmegoszlás sokkal kisebb meredekségű. Ez utóbbi esetet
illusztrálja a hengeres csőben lamináris és turbulens áramlás esetén az adott (a sugár
függvényében lineárisan változó) csúsztatófeszültséghez tartozó sebességmegoszlás
alakjának jelentős eltérése. Amíg a lamináris áramlás sebességprofilja csúcsos, a
turbulens áramlásban az anyagjellemző viszkozitásnál sokkal nagyobb turbulens
viszkozitás miatt sokkal laposabb sebességprofil esetén keletkezik megegyező
csúsztatófeszültség [22].

4.1 ábra: Sebesség- és csúsztatófeszültség megoszlás a lamináris és
turbulens csőáramlásban
Forrás: [22]

4.1.2 A határrétegek és kialakulásuk
Ha egy közeg szilárdtest mellett áramlik, a test falán a sebesség a tapadás törvénye
értelmében zérus, és a sebesség a fal közelében lévő rétegben, a faltól távolodva
gyorsan növekszik. E rétegen kívül a változás sokkal kisebb. Ahol a sebesség rohamosan
változik, ott a súrlódásnak nagy szerepe van, a szilárd testtől távolabb pedig a súrlódás
elhanyagolható. A fal melletti viszonylag vékony réteget, ahol a sebesség zérus értékről a
faltól távolabb érvényes sebességre nő, és ahol a súrlódásnak döntő szerepe van,
határrétegnek nevezzük. A faltól távolabbi áramlási térben a súrlódás hatása
elhanyagolható, azaz jó közelítéssel érvényes az Euler-egyenlet. Ha egy szilárd testet
helyezünk az áramlásba, akkor annak áramlással szembefordított felületén torlópont
alakul ki. A torlóponttól kiindulóan lamináris határréteg keletkezik – függetlenül attól,
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hogy a test körüli áramlás lamináris vagy turbulens. A torlóponttól távolodva a lamináris
határréteg egy átmeneti zóna után általában turbulenssé válik. (A turbulens határréteg
nem teljes egészében turbulens, az „alján”, a fal közvetlen közelében viszkózus alapréteg
van. A fal közelsége miatt ugyanis nem jönnek létre az örvények.) A határrétegben
áramló közeg mennyisége az áramlás irányában folyamatosan nő, hiszen egyre több
közegre hat a viszkozitás a szilárd fal fékező hatása miatt. A határréteg vastagsága is
általában nő az áramlás irányában. Ugyanígy csőbe beáramló közeg és a csőfal
kölcsönhatása következtében a cső belsejében a falon lamináris határréteg alakul ki,
amely az előzőekben bemutatott módon az áramlás irányában vastagszik és elegendően
nagy Reynolds-szám esetén turbulenssé válik. Tovább távolodva a beömléstől a
határréteg eléri a cső tengelyét, és a csőben kialakul az a lamináris vagy turbulens
áramkép, amely az egyenes és állandó keresztmetszetű cső hossza mentén tovább már
nem változik. Ezt az áramképet kialakult lamináris vagy turbulens csőáramlásnak
nevezzük. A határrétegben az impulzus-, a hő- és az anyagátadás mechanizmusa igen
hasonlít egymásra. Lamináris esetben a molekulák kölcsönhatása révén valósul meg az
impulzusátadás, a hővezetés és a diffúzió. A turbulens határrétegekben a viszkózus
alaprétegen kívül pedig döntően az időbeli átlagsebességre merőlegesen elmozduló
„folyadékcsomagok”, örvények felelősek mindhárom mennyiség együtt lezajló
transzportjáért. Egy „folyadékcsomag” az egyik rétegből egy eltérő sebességű,
hőmérsékletű és koncentrációjú rétegbe elmozdulva e rétegben impulzus-, hő- és
koncentráció-változást okoz. Ezért a határréteg, a hőmérsékleti és a koncentrációhatárréteg vastagsága turbulens esetben gyakorlatilag megegyezik. Korábban láttuk,
hogy a turbulens impulzustranszportra („vezetésre”) jellemző t örvényviszkozitás egykét nagyságrenddel nagyobb a -nél. Ugyanígy, a turbulens hővezetés illetve diffúzió is
egy-két nagyságrenddel intenzívebb a molekuláris folyamatok által előidézett
hővezetésnél és diffúziónál.
A (4.2) ábrán egy klasszikus kísérlet látható. Az ábra bal oldalán egy sík áramlásban az
áramlási sebességre merőlegesen elhelyezett lap előtt kialakuló ún. torlópont áramlást
látunk. Ha a torlópontba vezető egyenes áramvonal által kijelölt síkban egy vékony
szilárd lemezt erősítünk az áramlásra merőleges laphoz, az áramkép jobb oldali ábrán
megfigyelhető jelentős változása következik be. A zavartalan áramlással párhuzamosan
elhelyezett lemez mindkét oldalán egy-egy zóna alakul ki, amelyben az áramlási
sebességek kisebbek (rövidebbek a csíkok az áramló közeggel együttmozgó
részecskékről készített fényképfelvételen), és jól láthatóan a zavartalan áramlással
ellentétes irányítású áramlás alakul ki [22]

4.2 ábra: Határréteg leválás torlópont áramlásban
Forrás: [22]
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Az áramlásba helyezett test előtt létrejövő torlópont áramlás fő jellegzetessége, hogy a
közeg a nyomásnövekedéssel szemben áramlik, és a nyomástér hatására lassul. A
nyomásnövekedés mértékét az áramlás irányával párhuzamos lemeztől távolabb áramló
közegrészek lassulása határozza meg. A laphoz közel lévő folyadékrészeket nem csak ez
a nyomásnövekedés, hanem a falon keletkező csúsztatófeszültség is fékezi. Ezért a fal
közelében áramló folyadékrészek az áramlás irányban rohamosan lassulnak, aminek
következtében a határréteg gyorsan vastagszik. Ha az „egészséges” külső áramlás nem
képes impulzuscsere révén mozgásban tartani a határrétegben áramló folyadékrészeket,
akkor azok megállnak, és a nyomáskülönbség hatására a fal mellett visszaáramló
folyadékrészek a határrétegben áramló közeget elválasztják a faltól és az áramlási tér
belsejébe terelik: a határréteg leválik. Ennek tehát két szükséges feltétele van: fal
közelsége és az áramlás irányában növekvő nyomás (azaz a faltól távolabb áramló közeg
lassulása). Az előző pontban láttuk, hogy a fali csúsztatófeszültségek kis értékűek. Egy
áramlásba helyezett tompa testre ható erő vagy egy diffúzorban kialakuló áramlási
viszonyok tekintetében a súrlódás alapvetően fontos hatása tehát egy bonyolult
mechanizmuson, az áramkép és ezáltal a nyomásmegoszlás határréteg leválás miatti
megváltozásán keresztül, nem pedig közvetlenül érvényesül [22].

4.1.3 Áramlás diffúzorban

4.3 ábra: Áramlás és nyomásmegoszlás diffúzorban
Forrás: [22]
Vizsgáljuk meg az áramlást egy diffúzorban, amely egy, az áramlás irányában növekvő
keresztmetszetű csőidom (l. 4.3 ábra)! Súrlódásmentes esetben a diagramon látható
folytonos vonalnak megfelelő lenne a közeg lassulásával összefüggő nyomásnövekedés.
Ez az „ideális” nyomáskülönbség a Bernoulli-egyenlet alkalmazásával:

p2





 p1 id 
v 2  v 22
2 1



(4.5)
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4.4 ábra: Levált áramlás diffúzorban
Forrás: [22]
A valóságban a diffúzor fala közelében a nyomásnövekedéssel szemben áramló
folyadékrészek a súrlódás következtében még rohamosabban lassulnak, mint a faltól
távoliak, a határréteg gyorsan vastagodik, esetleg leválás következik be. Emiatt a kiömlő
keresztmetszetben nem egyenletes a sebességmegoszlás (amit a Bernoulli-egyenlet
felírásánál feltételeztünk), a fal közelében vagy visszaáramlás (4.4 ábra), vagy jobb
esetben is kiterjedt, kisebb sebességgel jellemezhető zóna van [22].
Ennek következtében a diffúzor középső részén a keresztmetszet-viszonyból a
kontinuitás

segítségével

számolható

v2

szempontjából mértékadó sebesség, azaz a

átlagsebességnél

p2  p1 való

nagyobb

a

nyomás

valóságos nyomásnövekedés

nem éri el a súrlódásmentes áramlás esetén számítottat. A diffúzor működését az diff
diffúzor hatásfokkal szoktuk jellemezni, amely a valóságos és a súrlódásmentes közeghez
tartozó (ideális) nyomásnövekedés hányadosa:
p  p1 való
 diff  2
(4.6)
p2  p1 id
A leválást a nyomásnövekedés rohamosságának csökkentésével (pl a diffúzor kúpszög
csökkentésével, a csőív sugarának, vagy egy áramlásba helyezett test homlokfal körüli
éleinek lekerekítésével) lehet megszüntetni. Másik módszer a határréteg turbulenssé
tétele. A turbulens impulzuscsere ugyanis energiát közvetít a faltól távolabbi, nagyobb
sebességű rétegekből a fal közelében áramló rétegekbe. A 4.5 ábrán látható, hogy a
turbulenssé tett határréteg (alsó kép) csak lényegesen hátrébb válik le, mint a lamináris
határréteg (felső kép).
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4.5 ábra: Lamináris és turbulens határréteg lassuló áramlásban
Forrás: [22]

4.2 Hidraulika
4.2.1 A súrlódási veszteség
A hidraulika a csövekben, csatornákban áramló közegek áramlásának jellemzőivel,
különösen az ezekben keletkező áramlási veszteségekkel foglalkozik. A 4.6 ábrán, egy
vízszintes, egyenes, állandó keresztmetszetű cső látható, amelyben állandó sűrűségű
közeg áramlik [22].

l
4.6 ábra: Egyenes, kör keresztmetszetű cső
Forrás: [22]
Az áramlás legyen stacionárius! Ha felírjuk a Bernoulli-egyenlet súrlódásmentes közeg
esetén alkalmazható alakját (nyomás dimenzióban), az adódik, hogy p2  p1 , azaz a
nyomás a cső hossza mentén nem változik. Valóságos közeg áramlása esetén azonban
p2  p1 , azaz az áramlás irányában távolabb lévő pontban kisebb a nyomás, mint az 1
pontban. Miután a cső vízszintes és az átlagsebesség állandó, a fentiekből következően
Bernoulli-összeg a súrlódás következtében az áramlás irányában csökken. Ezt a
csökkenést úgy vesszük figyelembe, hogy az áramlás irányában távolabb lévő pontra
vonatkozó Bernoulli-összeget megnöveljük a két pont közötti Bernoulli-összeg
csökkenéssel, amit  p' -vel jelölünk, és súrlódási veszteségnek nevezünk:



v12
2

 p1   gz1  

v 22
2

 p2   gz2 

 p'

Az összefüggést veszteséges Bernoulli-egyenletnek nevezzük.
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(4.7)

A

következőkben

az

egyes

p'

veszteségelemek

meghatározásának

módjával

foglalkozunk [22].

4.2.2 A csősúrlódási veszteség
Kör

keresztmetszetű l hosszúságú egyenes csőben a súrlódási veszteséget a


p'  v 2  Re 
(4.8)
2
d
összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol a  a csősúrlódási tényező, amely a Reynoldsszám függvénye. Lamináris áramlás esetén, amikor a a Reynolds-számra fennáll
Re = vd/ 2300 a csősúrlódási tényező kifejezése:
64
lam 
(4.9)
Re
Turbulens áramlásnál 4000  Re  105
közelíthető a Blasius-képlettel:
0.316
turb 
4
Re

tartományban

a

csősúrlódási

tényező

jól

(4.10)

Érdes falú csövek esetén az érdesség jellemzésére bevezették a homlokérdességet:

r
,
k

ahol r a cső sugara, k pedig az érdesség jellemző mérete (a csőfal érdesítése érdekében
a csőfalra felragasztott homokszemcsék átmérője). Adott feladat esetén a csősúrlódási
tényező értékét diagramokból (pl. 4.7 ábra) kaphatjuk meg a Reynolds-szám
r
.
függvényében, a paraméter pedig az
k
Nem homokszemcsékkel érdesített csövek, pl. acélcsövek esetén az érdesség mérete
változó, tehát a Reynolds-szám növekedésével fokozatosan egyre több érdességcsúcs
kerül ki a turbulens áramlásban a fal mellett kialakuló viszkózus alaprétegből. Ezért az
érdesség a Reynolds-szám növekedésével fokozatosan növekvő mértékben befolyásolja a
csősúrlódási tényező értékét. Miután az érdesség mértéke széles határok között nem
függ a csőátmérőtől, csak a csőgyártás technológiájától, a relatív érdesség jellemzésére a
csőátmérőt használhatjuk: minél nagyobb az átmérő adott érdességnél, annál kisebb a
relatív érdesség. Adott technológiával készült acélcsövekre vonatkozó   Re görbéket
kétszer logaritmikus diagramban a 4.7 ábra mutatja.

4.7 ábra: Acélcsövek csősúrlódási tényezője
Forrás: [22]
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Nem kör keresztmetszetű csövek veszteségének számítására az egyenértékű átmérőt
vezetjük be:
4F
(4.11)
de 
K
ahol: F a csőkeresztmetszet nagysága, K az ún. nedvesített kerület, azaz a keresztmetszet kerülete azon szakaszának hossza, ahol az áramló közeg az álló fallal érintkezik
[22].
A csősúrlódási veszteséget nem kör keresztmetszetű csövek esetén a


p'  v 2
 Re 
(4.12)
2
de
összefüggéssel számoljuk, ahol
v de
.
Re 

(4.13)



4.2.3 Néhány veszteségforrás
a)
Beömlési veszteség, a veszteségtényező
A cső elején kialakult csőáramlás létrejöttéhez a tapasztalat szerint nagyobb nyomásesésre van szükség, mint amennyi egyenes csőben kialakult áramlás esetén keletkezik.
Ezt a többletveszteséget p' be beömlési veszteségnek nevezzük, és a



v 2 be
2
összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol  be a beömlési veszteségtényező.
p'be 

(4.14)

Ugyanilyen összefüggéssel határozzuk meg csőidomok (pl. könyök, tolózár, szelep)
veszteségét, amelyeknél a  veszteségtényezőt az adott cső idom forgalmazója által rendelkezésre bocsátott vagy a szakirodalomban megtalálható táblázatokból vesszük ki [22].
b)
Diffúzor
Az áramlás irányában bővülő csőtoldatokban, a diffúzorokban keletkező súrlódási
veszteséget a korábban definiált diffúzorhatásfok ismeretében határozhatjuk meg:
p'diff  1   d 


2

v

2
1

 v 22



(4.15)

c)
Csőívek, könyökök
A csövekben áramló közegek irányváltozásainál a csőívekben, könyökökben jelentős
súrlódási veszteségek keletkezhetnek, amelyeket ugyancsak a  veszteségtényezővel
jellemzünk.

4.3 Áramlásba helyezett testekre ható erők
4.3.1 Az erők keletkezése, erőtényezők
A testek körüláramlása során az áramló közegről a szilárd testre ható erő a test felületén
keletkező nyomás- és csúsztatófeszültség-megoszlás eredményeként alakul ki. Valóságos
áramlás esetén a test mögött egy áramlási nyom keletkezik, amelyben a sebesség és a
nyomás eltér a zavartalantól A testre ható erőre tehát nem csak a test felületén
keletkező nyomás- és csúsztatófeszültség-megoszlásból, hanem a test mögötti nyom
jellemzőiből is lehet következtetni. Ha a nyomban jelentős a „sebességhiány”, vagy, ha a
test mögött a zavartalan sebességgel párhuzamos tengelyű örvények keletkeznek,
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amelyekben a statikus nyomás lecsökken, akkor várhatóan nagy lesz a testre ható, a
hozzááramlással párhuzamos erő.
Egy v  zavartalan hozzááramlási sebességgel jellemzett áramlásba helyezett testre a
zavartalan sebességgel párhuzamos

Ke

ellenálláserő és a zavartalan (megfúvási)

sebességre merőleges K e felhajtóerő, valamint oldalerő keletkezhet. Ezek nagyságát
erőtényezőkkel jellemezzük:
K f ,e,o
,
(4.16)
c f , e,o 
 2
v F
2
ahol: c f , ce és c o rendre a felhajtóerő-, az ellenállás- és az oldalerőtényező. Ezek a test
geometriai jellemzőin (beleértve a felület érdességét) kívül a Re 

v d



Reynolds-számtól

függnek.
Általánosságban
megállapítható,
hogy
a
tompa
testek
ellenállásában
a
nyomásmegoszlásból származó erők dominálnak. Az ellenállás döntő része a homlokfalon
keletkezik, ha annak kerületén a belépőélek nincsenek lekerekítve. Ugyanakkor
áramvonalas testek (pl. szárnyak) esetén a viszonylag kis csúsztatófeszültségből
származó erő az ellenálláserő jelentős részét teheti ki. A súrlódás következtében
keletkező csúsztatófeszültség szerepe tompa testeknél főként az – amint azt korábban
már tárgyaltuk –, hogy határréteg-leválást előidézve alapvetően megváltoztathatja a test
körüláramlásának jellemzőit és ezen keresztül a nyomásmegoszlást.
A szélteher meghatározása építmények esetén
Az építményekre ható pw szélteher számítását a vonatkozó szabvány (MSZ 15021/1-86)
az alábbiak szerint írja elő: pw = c·w0, ahol c az építmény alakjától, a terhelt felület
helyzetétől és a széliránytól függő alaki tényező, w0 pedig a torlónyomás (dinamikus
nyomás), amely a
v2
(4.17)
1600
összefüggésből határozható meg. Az összefüggésben v az 50 éves gyakoriságú, a
vizsgált irányban ható, 3 s időtartamú széllökés esetén a szélsebesség. Mérési adatok
hiányában 100 m-nél nem magasabb építmények esetén a torlónyomást a terepszinttől z
magasságban a
w0 

 z 
w 0  0.7

 10 

0.32

(4.18)

összefüggéssel kell számolni. Ha az építmény környéke 10 m-nél magasabb épületekkel
egyenletesen beépített terület, akkor a
 z 
w0  0.455

 10 

0.44

(4.19)

csökkentett torlónyomás-érték vehető figyelembe. A szabvány definiálja az építmény
teljes magasságára vonatkozó átlag és csökkentett átlag torlónyomásokat.
A szabvány szélcsatorna-mérések hiányában használandó „c” alaki tényezőket ad meg.
Így pl. zárt építmények széltámadta oldalán lévő függőleges oldalfalára ható szélnyomás
alaki tényezője c = +0,8, azaz itt túlnyomás uralkodik. A széliránnyal párhuzamos
oldalfalon az alaki tényező értéke c = –0,4, azaz itt depresszió van. A szélteher
biztonsági tényezőjeként a szabvány  = 1,2 értéket határoz meg. A szabvány
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rendelkezik továbbá a széllökések dinamikus hatásának, illetve az örvényleválásokból
adódó terhelések figyelembevételének módjáról is.

4.4 Hőátadás
A hőátadásnál két esetet kell megkülönböztetnünk. A természetes vagy szabad
konvekciónál a közeg áramlását éppen a hőátadás következtében létrejövő
sűrűségkülönbségek okozzák. A másik alapesetben a folyadékmozgást a hőátadástól
függetlenül rendszerint nyomáskülönbség segítségével hozzuk létre, és akkor
kényszerített áramlásban végbemenő hőátadásról szokás beszélni.
A hőátadási folyamat szilárd test és a határoló közeg (folyadék vagy gáz) között megy
végbe. A hőátadási folyamat két alapvető hőközlési forma összegeződése. A hő egyrészt
molekuláris méretekben vezetéssel, másrészt nagyobb folyadékrészek elmozdulásával,
hőszállítással cserélődik a test és a folyadék között. A hőátadás igen bonyolult folyamat
és számítása is igen körülményes azokban az esetekben, amelyekre egyáltalában
megoldást lehet találni.
A gyakorlatban egyszerű alakú összefüggés használatos a hőátadási folyamat során
átadódó hőmennyiség számítására. Eszerint:
q   t k  t f 
(4.20)
ahol:  a hőátadási tényező; tk a közeg hőmérséklete; tf a test (fal) hőmérséklete.

4.4.1 Hőátadással kapcsolatos áramlástani ismeretek
A hőátadási és hőátszármaztatási folyamatoknál a feladat elsősorban az  hőátadási
tényező meghatározása. Ez azonban nehéz feladat, mivel a hőátadási folyamatban
rendszerint hőszállítás dominál és ez a közeg áramlásával van kapcsolatban. Ezért a
hőátadás elválaszthatatlan az áramlástól.
A kontinuitás összefüggésének birtokában definiálható a folyadékhőfok. Erre azért van
szükség, mert a szilárd fal mellett határréteg alakul ki, amelyben nem csak a folyadék
sebessége, hanem hőfoka is változik. A fal közvetlen közelében levő folyadékréteg a
falhoz tapad (sebessége zérus) és így hőfoka azonos a falfelület hőfokával.
Ezért sík fal esetében, amely mellett közeg áramlik, folyadékhőfok alatt méréssel
meghatározható hőfokot értünk a faltól távolabb eső olyan helyen, ahol a falhatás már a
hőfokot nem befolyásolja.
Csőben történő áramlásnál ez a hatás mindig érezhető. Ezért ilyen esetben közepes
hőfokot szokás figyelembe venni. Háromféle közepes hőfokot definiálnak:
 a keresztmetszetre vonatkozó közepes hőfok:
1
(4.21)
t kF 
tdF
F F



a folyadéktérfogat-áramra vonatkozó közepes hőfokot:

 twdF

t kf 

F

 wdF

F



1
twdF
V F

(4.22)
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a hőáramra vonatkozó közepes hőfokot:

 tc pwdF

t kh 

F

(4.23)

 c pwdF

F

4.4.2 A hőátadás hasonlósági elmélete
A hőátadásra felírt differenciálegyenletek egzakt megoldása csak néhány egyszerű
esetben ismeretes. Általános módszer a jelenlegi matematikai ismeretek mellett nincs.
Ezért nagy jelentősége van a hasonlósági elméletnek, amelynek segítségével a hőátadási
problémák kiküszöbölhetők.
Két test geometriailag akkor hasonló, ha valamennyi hosszúsági méretük azonos
arányban áll egymással. A fizikai hasonlósághoz ezenfelül a fizikai folyamatok
meghatározó jellemzőinek megfelelő arányossága is szükséges. Két összehasonlítandó
esetben a hőátadási folyamatnál szereplő jellemzők közötti arányossági tényezőt jelöljük
f-fel. Ezek tehát sorra:
hosszúság:
fl=l2/l1
sebesség:
fw=w2/w1
nyomás:
fp=p2/p1
sűrűség:
f=2/1
f=2/1
kinematikai viszkozitás:
ft=t2/t1
hőfok:
hőfokvezetési tényező:
fa=a2/a1
hőátadási tényező:
f=2/1
f=2/1
hővezetési tényező:
Ahhoz, hogy a kísérletileg nyert eredményeket általánosítani lehessen az szükséges,
hogy a fizikai folyamatok hasonló feltételek mellett menjenek végbe. A hőátadásnál ez
akkor teljesül, ha az összehasonlítandó szerkezetekben a folyamatot ugyanazok a
differenciálegyenletek írják le. Az előzőekben felírt differenciálegyenletek mellé,
peremfeltételként a folyadék és a határoló fal közötti hőátadási törvényszerűség járul:
  

 n  f

 m   
ahol

m

a

folyadék

és

a

fal

közötti

hőfokkülönbség;

  


 n  f

–

a

fal

felületi

hőmérsékletgradiense.
Jelöljünk két összehasonlítandó szerkezetet 1 és 2 indexszel. Vizsgáljunk ezekben
stacionárius és hőforrások nélküli hőátadási folyamatot és kényszerített áramlást
feltételezzünk, amelyben a térerő hatása elhanyagolható! A Navier–Stokes-egyenlet az 1
jelű szerkezetre derékszögű koordinátákban, csak x irányú komponensekre, a következő
alakban írható fel:
w x1

  2w
w x1
w x1
w x1
 2w x1  2w x1 
1 p1
x1
 w y1
 w z1

 1 


 x 2
1 x1
x1
y1
z1
y12
z12 
1
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(4.24)

A 2 jelű szerkezetre ugyanez az összefüggés érvényes, csak mindenütt a 2 index
szerepel:
w x2

  2w
w x2
w x2
w x 2
 2w x2  2w x 2 
1 p2
x2
 wy2
 w z2

 2 



2
2
 2 x2
x2
y 2
z2
x
y


z22 
2
2

x 2  f l x1;

y 2  f l y1 ;

De: w x 2  fw w x1;

1  f   2 ;

z 2  f l z1;

w y 2  fw w y1 ;

p2  f p p1;

(4.25)

(4.26)

w x 2  fw w z1;

2  f 1;

A hasonlósági tényezők bevezetésével a (4.25) összefüggés átalakítható a következők
szerint:
fw2
fl

f p 1 p1

w x1 
w x1
w x1
 w x1
  
 w z1

 w y1
z1 
f  f l 1 x1
y1
x1



fw f
f l2

  2w

1 

x1
2
x1



 2w x1
y12


A (4.26) és a (4.27) összefüggésekből következik, hogy:
fp
f f
fw2

 w
fl
f  fl
fl2



 2w x1 
z12 

(4.27)

(4.28)

Az energiaegyenletből:
fw ft
f f
 at
fl
f2

(4.29)

l

A peremfeltételből pedig:
f f
f ft   t
fl

(4.30)

A (4.28) összefüggésből azt kapjuk, hogy
számnak nevezzük:
wl
Re 

wl



 állandó . Ezt az arányt Reynolds-

(4.31)



A (4.29) egyenletből az következik, hogy

wl
 állandó . Ezt az arányt Péclet-számnak
a

hívjuk:
Pe 

wl
a

(4.32)

A (4.30) összefüggésből pedig láthatjuk, hogy
számnak nevezzük:
l
Nu 

l
 állandó . Ezt az arányt Nusselt-féle

(4.33)



Így tehát, geometriailag hasonló szerkezetekben a hőátadás fizikai folyamatai akkor
hasonlóak, ha a három jellemző szám, a Reynolds-, a Péclet- és a Nusselt-szám azonos.
Ha tehát pl. kísérlettel sikerül egy esetben a hőátadási problémára megoldást találni,
akkor az összes többi geometriailag hasonló esetre átvihetők az eredmények, ha teljesül
a dimenzió nélküli jellemzők egyenlősége. A dimenzió nélküli számok segítségével több
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ilyen tényező is képezhető. Így pl. gyakran használt szám a Péclet- és a Reynolds-szám
segítségével képzett Prandtl-szám:
Pe 
Pr 

(4.34)
a
Re
Kényszerített áramlásos hőátadás esetében tehát a megoldás a jellemzők közötti
következő függvénykapcsolat alakjában írható fel:
f Re, Pr, Nu  0
(4.35)
Rendszerint az  hőátadási tényező a keresett érték és így:
l
Nu 
 f (Re, Pr)

(4.36



4.5 Hőátadási tényező meghatározása
4.5.1 Szabadáramlás
Azokat az áramlásokat, melyeknél a közeg mozgása kizárólag a közegen belüli
hőfokkülönbségekből adódó sűrűségkülönbségek hatására jön létre, természetes vagy
szabad áramlásnak nevezzük. Hőfokkülönbségek pl. úgy alakulhatnak ki a közegen belül,
hogy az egy tőle eltérő hőfokú szilárd testtel érintkezik. A hőfokkülönbségek hatására
hőáramlás indul meg, vagyis a közegnek a szilárd testtel érintkező részében – a
hőáramlás
irányától
függően
–
felmelegedés
vagy
lehűlés
lép
fel.
Ez
sűrűségkülönbségeket eredményez a közegen belül. A súlyerők és a felhajtóerők között a
nehézségi erőtérben így fellépő különbségek hozzák mozgásba a közeget. Az így
létrejövő áramlás – melynek súrlódásos közegnél nyilvánvalóan határréteg jellege van –
befolyásolja, illetve meghatározza a test és a közeg között, adott hőfokkülönbség mellett
fellépő hőáram nagyságát, tehát a hőátadást. A szabad áramlást a Grashof-szám
jellemzi:
Gr 

g l 3 t

(4.37)

2

ahol:  = 1/T.
Attól függően, hogy az áramló közeg számára mekkora tér áll rendelkezésre,
megkülönböztetünk határolatlan és határolt térben végbemenő szabadáramlást.
Határolatlan térben lejátszódó szabadáramlásról beszélünk, ha a hőátadás szempontjából
vizsgált felületen fellépő áramlások nem zavarják. Ez annyit jelent, hogy a tér méretei
nagyok a határréteg vastagságához képest (pl. egy szoba belső falán kialakuló
szabadáramlás). Ellenkező esetben (pl. két egymáshoz közel elhelyezett ablaküveg
között kialakuló résben keletkező áramlás esetén) határolt térben végbemenő
szabadáramlásról beszélünk.
A kísérleti eredmények alapján szabad áramlás esetében a Nusselt-szám a Grashof- és a
Prandtl-számok szorzatától függ (Mihejev):
Nu  C Gr Pr n

A C és n konstansok a következők:
(GrPr)
10–4…10–3
10–3…5 102
5 102…2 107
2 107…1013

(4.38)

C
0,5
1,18
0,54
0,135
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n
0
1/8
1/4
1/3

Határolt térben végbemenő szabadáramlás esetében, a hőátadást nem az  tényezővel,
hanem egy egyenértékű hővezetési tényezővel jellemezzük, melyet a következő
egyenlettel definiálunk:
e

q

q  e t1  t2 

(4.39)
t1  t2 


ahol: t1, t2 a gázréteget határoló falak hőmérsékletei;  a gázréteg vastagsága; e
egyenértékű hővezetési tényező [5].
A e egyenértékű hővezetési tényező tehát egy olyan szilárd réteg hővezetési tényezője
lenne, mely azonos vastagság és azonos hőfokkülönbség mellett ugyanannyi hőt vezet,
mit amennyit a bezárt folyadék (gáz) réteg konvekcióval (és vezetéssel) átszállít egyik
falról a másikra. Vízszintes és függőleges síkrétegben, valamint körgyűrű alakú rétegben
egyaránt GrPr = 1000–1700 között van a konvekció kialakulásának alsó határa. Ez alatt
az érték alatt csak tiszta vezetés van a folyadék (gáz) rétegekben. E fölött az érték fölött
a következő összefüggések alkalmazhatók (Mihejev) [5]:
 ha 103< GrPr<106, akkor:

e
 0,105Gr Pr 0,3



(4.40)

ha 106< GrPr<1010, akkor:

e
 0,4Gr Pr 0,2


(4.41)

4.5.2 Kényszerített áramlás
A) Csövekben/csatornákban
a) Lamináris áramlás (10<Re<2000):
 Pr
Nu  0,15 Re 0,33 Prf0,43 Gr 0,1  f
 Prfal






0,25

L

(4.42)

 értékei:
4.1 táblázat: L/d értékek
L/deq
10
20
30
40
50
1,23 1,13 1,07 1,03 1,0
Forrás: [5]



b) Tranziens áramlás (2000< Re<10000):
Nu  K 0 Prf

Re 
10–3
K0

0,43 



Pr
 f
 Pr
 fal

2,1

2,3

2,5

1,9

3,3

4,4






0,25

(4.43)

4.2 táblázat: Reynolds szám értékek
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
7

10

12,2 15,5
Forrás: [5]
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19,5

24

8,0

9,0

10,0

27

30

33

c) Turbulens áramlás (Re>10000; Pr>0,7):

Nu  0,021 Re

0,8

 Pr
Prf0,43  f
 Prfal






(Mihejev)

0,25

L

(4.44)

 értékei:
4.3 táblázat: L/d értékei a Reynolds-szám
Re
L/deq
10
20
30
4
<10
1,23 1,13 1,07
4
4
10 <Re<2 10
1,18 1,10 1,05
2 104<Re<5 104
1,13 1,08 1,04
4
5
5 10 <Re<1 10
1,10 1,06 1,03
5
6
1 10 <Re<1 10
1,05 1,03 1,02
Forrás: [5]
Nu  0,0209 Re 0,8 Pr 0,45  L

fűtés

Nu  0,0263 Re 0,8 Pr 0,35  L

hűtés

függvényében
40
1,03
1,02
1,02
1,02
1,01

50
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

(Timofejev)

(4.45)
(4.46)

4.4 táblázat:  szám értékek
100
200
L/deq 50
L
1,04 1,01 0,99
Forrás: [5]
B) Hőátadás csöveken kívül áramló közegeknél
Csövekre, illetve vékony körkeresztmetszetű drótokra merőlegesen áramló gázok
(folyadékok) esetén a kialakuló áramlási képet a 4.8 ábra mutatja. Az áramló közegben a
henger felületén itt is kialakul a határréteg, melyben a fal melletti 0 értékről zavartalan
áramlásban levő w sebességig változik a közeg sebessége. A torlóponttól a cső kerülete
mentén haladva az áramvonalak sűrűsödnek és az áramlásnak a határrétegen kívüli
része gyorsul [5].

4.8 ábra: Áramlási kép körüláramlott cső esetében
Forrás: [5]
A függőleges átmérőt túlhaladva az áramlás lassul, a határréteg egy ideig követi a
henger felületét, majd leválik, és a henger utáni térben örvénylések keletkeznek. A
henger kerülete mentén jelentősen változik az áramlás sebessége és jellege. Ennek
következménye, hogy a kerület mentén a helyi hőátadási tényezők értéke is jelentősen
változik. Gyakorlati számításoknál a hőátadási tényezők átlagos értékét alkalmazzák:
Nu  b Re n Pr m

(4.47)
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Egyedülálló csövek és gázok közötti hőátadás esetén a sugárzással átadott hőmennyiség
számottevő lehet és ezért az összhőátadás számításánál figyelembe kell venni. Kis
sebességeknél a szabad áramlás befolyása jelentős lehet. Ezekben az esetekben a
kényszerített és a szabad áramlásra vonatkozó hőátadási tényezők közül a nagyobbat
vesszük figyelembe.
a) Hőátadás egyedülálló cső és reá merőlegesen áramló levegő között:
Nu  B Re n
(4.48)
A B és n értékeit a következő táblázat alapján helyettesítjük be:
Re
n
B
1–4
0,330
0,891
4–40
0,385
0,821
40–4000
0,466
0,615
4000–40 000
0,618
0,174
40 000–250 000
0,805
0,0239
Jellemző geometriai méretként a henger külső átmérőjét, sebességként a henger előtti
háborítatlan áramlás sebességét (w) kell behelyettesíteni, az anyagjellemzők pedig a
határréteg közepes hőmérsékletén helyettesítendők[5].

b) Folyadékok hőátadása egyedülálló hengerekre merőleges áramlás esetén:





Nu  0,35  0,56 Re 0,52 Pr 0,3

(4.49)

Jellemző geometriai méretként a henger külső átmérőjét, sebességként a henger előtti
háborítatlan áramlás sebességét (w) kell behelyettesíteni, az anyagjellemzők pedig a
határréteg közepes hőmérsékletén helyettesítendők.
c) Hőátadás levegő csőkötegre merőleges áramlása esetén:
A csőkötegeknél két elrendezés terjedt el: a soros és a sakktáblás. Ez utóbbinál jobb
hőátadási tényezők várhatók, mint a soros elrendezésnél A Nusselt-számot a
összefüggéssel határozzuk meg (Grimison):
Nu  b Re n
(4.50)
A b és n tényezők értékeit a következő táblázat mutatja be különböző hosszirányú (sh) és
keresztirányú (sk) osztások esetére, sakktáblás és soros elrendezés esetén egyaránt [5].

4.9 ábra: Csőköteg elrendezése
Forrás: [5]
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sh
Sakktáblás
0,600
0,900
1,000
1,125
1,250
1,500
2,000
3,000
Soros
1,250
1,500
2,000
3,000

4.5 táblázat: S értékek a csőköteg elrendezésének a függvényében
sk=1,25
sk=1,50
sk=2,00
sk=3,00
b
n
b
n
b
n
b
n

0,497
0,518
0,541
0,404
0,310

0,556
0,568
0,572
0,592

0,505
0,460
0,416
0,356

0,348
0,367
0,418
0,290

0,592
0,586
0,570
0,601

0,275
0,250
0,299
0,357

0,446

0,571

0,213
0,401

0,636
0,581

0,478
0,519
0,452
0,482
0,440

0,565
0,556
0,568
0,556
0,562

0,518
0,522
0,488
0,449
0,421

0,560
0,562
0,568
0,570
0,574

0,100
0,101
0,229
0,374

0,704
0,702
0,632
0,581

0,0633
0,0678
0,198
0,286

0,752
0,744
0,648
0,608

0,558
0,554
0,562
0,568
0,580
0,608
0,620
0,602
0,584
Forrás: [5]

A (4.50) egyenlettel a 4.5 táblázat adataival számolt Nu értékek alapján egy tízsoros
csőköteg átlagos hőátbocsátási tényezője határozható meg (1-N/10).
Geometriai méretként a cső külső átmérője helyettesítendő, sebességként a legszűkebb
keresztmetszetben fellépő sebesség, az anyagjellemzők a határréteg közepes
hőmérsékletén helyettesítendők.
Tíz sornál kisebb csőkötegeknél a 4.6 táblázat korrekciós tényezői használandók. Tíz sornál mélyebb sakktáblás elrendezésnél az átlagos hőátadási tényezők a tízsoros kötegre
kiszámolt értékből a 4.7 táblázatban közölt korrekciós tényezőkből számolhatók [5].
4.6 táblázat: N értékek
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
(1-N/10)

10
1

12
1,01

sakktáblás, illetve soros elhelyezés esetén
sakktáblás
soros
0,68
0,64
0,75
0,80
0,83
0,87
0,89
0,90
0,92
0,92
0,95
0,94
0,97
0,96
0,98
0,98
0,99
0,99
1,00
1,00
Forrás: [5]

4.7 táblázat: N értékek
15
18
25
1,02
1,03
1,04
Forrás: [5]
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35
1,05

72
1,065

C) Áramlás síklapok mentén
a) Lamináris áramlás
Síklapok melletti áramlásnál az áramlás irányában haladva a hőátadási tényező helyi és
átlagos értéke egyaránt csökken. Lamináris határréteg esetén Polhausen szerint a
Nusselt-szám:
Nu 

1
0,664 Re 2

1
Pr 3

(4.51)

Érvényességi tartománya: Re<100 000; Pr = 0,6…15.
Jellemző geometriai méretként a lemez áramlási irányba eső méretét vesszük
figyelembe. A sebesség a zavartalan áramlás sebessége. Az anyagjellemzők a határréteg
közepes hőfokán helyettesítendők.
Nem izotermikus áramlás esetén (Mihejev):
 Pr
Nu  0,66 Re 0,5 Pr 0,43 
 Prf





0,25

(4.52)

Az egyenlet Re<40 000 értékig érvényes.
b) Turbulens áramlás:
Ha Re>40 000, az átlagos hőátadási tényező a következő összefüggés alapján
határozható meg (Mihejev):
 Pr
Nu  0,037 Re 0,8 Pr 0,43 
 Prf





0,25

(4.53)

D) Folyadék hártya formában történő folyása függőleges felületeken
a) Lamináris áramlás:



Nu  0,67 Ga2 Pr 3 Re
Ga 

1
9



(4.54)

z 3g

(4.55)

2

b) Turbulens áramlás:
1

Nu  0,01Ga Pr Re 3

(4.56)

E) Négyszög keresztmetszetű légcsatorna
a) Lamináris áramlás
Nu  0,13 Re 0,33 Gr 0,1

(4.57)

b) turbulens áramlás
Nu  0,018 Re 0,8

(4.58)
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